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คํานาํ 

 

  กรมทางหลวงชนบท  ตองรับผิดชอบดูแลทรัพยสินที่เปนสะพานจํานวนมาก ทัง้สะพานขนาดเลก็ที่

อยูในสายทางโครงขายทางหลวงชนบท  กวา 5,700 แหง สะพานขนาดกลางขามแมน้าํสายตางๆ ในยาน

ชุมชน ประมาณกวา 700 แหง และสะพานขนาดใหญขามแมน้าํสายหลกั เชน แมน้าํเจาพระยา อีก หลาย

แหงในจํานวนนี ้มีสะพานบางแหงผานการใชงานมานานกวา 20 ป วัสดุมีการเสื่อมสภาพ เกิดความชํารุด

เสียหายขึ้น ซึ่งหากไมไดรับการบํารุงรักษา ซอมแซมในเวลาอันควร ก็จะขยายลุกลามมากขึ้นจนใชการ

ไมได หรอืตองใชงบประมาณในการซอมแซมเพ่ิมขึน้ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2549 สํานักวิเคราะห วิจัยและพัฒนา  ไดทําการสุมตรวจสอบสภาพ

ของสะพานในสายทางโครงขายทางหลวงชนบท ในพ้ืนทีป่รมิณฑล 5 จังหวดั รวม 39 แหง เนือ่งจากเห็นวา

สะพานในสายทางนัน้ สวนใหญจะเปนสะพานขนาดเลก็ทีก่อสรางพรอมงานถนน จึงมักไดรบัการเอาใจใส

นอยกวางานถนนตั้งแตขั้นตอนการกอสรางและการบํารุงรักษา ผลปรากฎวา มีสะพานหลายแหงที่เกิด

ความเสยีหาย ขึ้นในรูปแบบ ลักษณะ  และระดับความรนุแรงทีแ่ตกตางกัน ทัง้ทีม่สีาเหตมุาจากการ

เสื่อมสภาพของวัสดุ จากการกระทําของหนวยแรง และอ่ืนๆ ซึ่งการแกไข ปองกันปญหาเหลานี้ สามารถทํา

ไดโดยใชเทคนิค วิธีการ วัสดุ อุปกรณ  และคาใชจายที่แตกตางกันไป ผูมีหนาที่เก่ียวของจะตองรูจัก

เลอืกใชใหเหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมทางหลวงชนบทจึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิธีการแกไขปญหา

ความเสยีหายของสะพานในสายทาง มุงเนนเฉพาะกรณีทีม่สีาเหตหุลกัมาจากการเสือ่มสภาพของวสัดุ จาก

อายุการใชงาน  โดยทาํการศกึษาสะพานของกรมฯ จํานวน 8 8 แหง รวบรวมรปูแบบ ลกัษณะ สาเหตขุอง

ความเสียหาย และนําเสนอเทคนิค วิธีการ วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายสําหรับการแกไขและปองกัน แลว

จัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานซอมบํารุงสะพานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรของกรมฯไดใชเปนแนวทางในการ

ตรวจสอบ ประเมินสภาพความเสียหาย เลือกวิธีการและวัสดุสําหรับการแกไข ปองกันปญหา ประมาณการ

คาใชจาย และนําไปประยุกตใชในการวางแผนงานบํารุงรักษา ไดอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด   

อยางไรก็ตาม ความสมบรูณของเนือ้หาในคูมอืเลมนี ้อาจขาดหายหรอืคลาดเคลือ่นไปบาง สาํนกั

วิเคราะห วิจัยและพัฒนาก็ไดมีโครงการตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนระยะที่ 2 ซึง่จะเปนการ

ทดลองนาํแนวทาง วธิกีารในคูมอืนีไ้ปปฏบิตังิานจรงิ แลวตดิตาม รวบรวมขอมูล  ประมวลผล วิเคราะหและ

สรุป เพ่ือพัฒนาคูมือนี้ใหครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น นําไปสูการพัฒนาเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานซอมบํารุง

สะพานในสายทางของกรมฯ และเผยแพรเปนมาตรฐานแนะนาํสาํหรบัหนวยงานของทองถิน่ตอไป 
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1 

บทนํา 

   

1.1 กรอบ ขอบขายของคูมือ 

          สะพานในสายทางโครงขายทางหลวงชนบท  ซึง่เปนสะพานขนาดเลก็ ที่กรมทางหลวงชนบท

ตองรับผิดชอบดูแลหลายแหงมีการชํารุดเสียหาย เกิดขึ้น อันเนือ่งมาจากการเสือ่มสภาพของวสัดุ ตาม

อายุการใชงาน ลักษณะความเสียหายที่พบมีอยูหลายประการ เชน  เกิดรอยแตกราวตามแนวยาวของ

พ้ืนสะพานที่มีระบบพ้ืนเปนแบบแผนพ้ืนคอนกรีตอัดแรงวางชิดติดกัน (Multibeam) ผิวคอนกรีตของ

เสาตอมอ คานและพ้ืน เกิดการแตกราว หลดุลอ ก และเหล็กเสริมเปนสนิมขุม บางแหงเกิดความ

เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของหนวยแรง เชนเสาเข็มในตอมอตับริมเกิดแตกหักเสียหาย

เนือ่งจากแรงดันของดินถมคอสะพานและน้าํหนกับรรทกุ  ความเสยีหายของตอมอและระบบพ้ืนจาก

การทรดุตวัของฐานราก เปนตน 

 การแกไข ปองกัน บรรเทาปญหาเหลานี้ ไมวาจะเปนการซอมแซมชั่วคราวเพ่ือไมใหความ

เสียหายลุกลาม หรือการซอมแซมเพ่ือแกไขปญหาอยางถาวรนั้น  มีความยุงยากอยูสามประการ

สําคัญๆคือ  

 ประการแรก คือ ตองแกไขหรือปองกันใหถูกตอง ตรงกับสาเหตุแหงปญหา โดยจะตองมีการ

สํารวจ ตรวจสอบสภาพทั่วๆไปในบริเวณพ้ืนที่ สภาพความเสียหาย และขอมูลอ่ืนๆ  วเิคราะหหา

สาเหต ุรวมทัง้ประเมินระดับความรนุแรงของความเสยีหายวากระทบกับความม่ันคงแขง็แรงของ

โครงสรางสะพานหรือไมเพียงใด  ซึ่งตองอาศัยความรู และประสบการณอยูพอสมควร 

ประการที่สอง คือ ตองเลือกใชเทคนิค วิธีการและวัสดุที่เหมาะสม เนื่องจากเทคนิควิธีการ 

และวสัดุสาํหรบังานซอมแซมนัน้ มีใหเลอืกใชไดหลากหลาย และมีความสะดวก เหมาะสม และ

คาใชจายที่แตกตางกันไป   

ประการที่สาม คือ งานดานการแกไขปญหาความเสียหาย มักเปนกรณีเฉพาะตัว  เนือ่งจาก

การเกิดความเสยีหายแตละกรณีนัน้ มักจะมีสภาพความเสยีหาย ลกัษณะ รปูแบบ สาเหต ุความ

รุนแรง และขอจํากัดตางๆของพ้ืนที่ แตกตางกันไป ดังนั้น ในการออกแบบเพ่ือแกไขปองกัน จึงยากที่

จะกําหนดเปนแบบมาตรฐานไวใหครอบคลมุในทกุกรณี ทาํไดกแ็ตเพียงเปนแบบแนะนาํ หรอื

แนวทางเลือกที่แนะนําไวสําหรับกรณีที่มักพบไดบอยๆ การตัดสินใจเลือกใชวิธีการหรือวัสดุใดๆตอง

อยูบนพ้ืนฐานของความครบถวนในดานขอมูล องคความรู ความเขาใจและประสบการณของ

ผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ โดยเฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของหนวยแรง ที่หาก

จะตองดําเนนิการซอมแซมจรงิแลว ควรจะมีการสาํรวจ ตรวจสอบ ทดสอบ วเิคราะหและออกแบบ

เปนกรณีๆไป  
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ในคูมือเลมนี้ จึงขอกลาวถึงเฉพาะกรณีของความเสียหายที่เกิด

จากการเสือ่มสภาพของวสัดุกอสราง ซึง่มักจะพบไดบอยๆ ในสะพานขนาดเลก็ ในสายทางโครงขาย

ทางหลวงชนบท ทีม่อีายกุารใชงานมานาน และไดรบัการดูแลบาํรงุรกัษาไมทัว่ถงึเพียงพอ เนือ่งจาก

มีรูปแบบ ลักษณะ และสาเหตุของความเสียหายที่ไมหลากหลายจนเกินไปนัก อยูในวิสัยที่จะสามารถ

รวบรวม จัดหมวดหมู วิเคราะห นําเสนอเทคนิค วิธีการ และวัสดุที่ใชสําหรับการแกไขปองกัน เพ่ือ

เปนแนวทาง ขอแนะนําสําหรับผูปฏิบัติงานใหสามารถนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกใชได

อยางถูกตอง เหมาะสม อีกทั้งการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บขอมูล ก็สามารถกระทําไดดวยการตรวจสอบ

ดวยสายตา หรืออาจใชเครื่องมือ อุปกรณแบบพ้ืนฐานที่ไมมีเทคนิคยุงยากนักเขามาชวยในการสํารวจ 

ตรวจสอบ            

           

1.2 องคประกอบของคูมือ 

         คูมอืปฏบิตังิานซอมบาํรงุสะพานนี ้ประกอบดวย 6 สวนหลักๆ คือ 

         สวนแรก : การสํารวจ ตวจสอบความเสียหาย 

จะอธิบายเก่ียวกับแนวทาง วิธีการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจะเนนไปที่การ

ตรวจสอบดวยสายตา และการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน  รวมทัง้แบบฟอรมและตวัอยางการ

กรอกแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบ ปรากฏในเนื้อหาของ บทที่ 2  

         สวนที่สอง : ความรูเก่ียวกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ   

จะอธบิายถงึรปูแบบ ลกัษณะ สาเหตขุองความเสยีหาย  การจัดกลุมของความเสียหาย ซึ่ง

แบงออกได 3 กลุม คือ กลุมความเสียหายแบบแตกราว กลุมความเสียหายแบบหลุดกะเทาะ และกลุม

ความเสยีหายแบบหลดุลอก พรอมภาพประกอบ รวมถงึการประเมินสภาพหรอืประเมินสขุภาพ

สะพาน และการระบรุะดับความรนุแรงของความเสยีหาย ทีไ่ดกาํหนดไวใน 4 ระดับ (A, B, C, D) 

ตามความจําเปนของการซอมแซม ปรากฏในเนือ้หาของ บทที่ 3 และ บทที่ 4  

          สวนที่สาม : ความรูเก่ียวกับเทคนิควิธีการ และวัสดุที่ใชในการซอม 

จะอธิบายถึงเทคนิควิธีการหลักๆที่ใชกันอยูทั่วไปในการซอม ซึ่งมีอยู 3 แบบ คือ  1) การปะ 

(Patching) หรือการแทนที่ดวยวัสดุใหม (Replacement) 2) การเกราทหรืออัดฉีดดวยวัสดุซีเมนต

ความหนดืต่าํ และ 3) การซอมแซมและปองกันสนมิ นอกจากนีย้งัอธบิายถงึชนดิ และประเภทของ

วสัดุ ทีจ่ะสามารถเลอืกนาํมาใชในการซอมแซมใหเหมาะสมสาํหรบัแตละวธิ ีหรอืแตละกรณีความ

เสยีหาย ซึง่เปนเนือ้หาของ บทที่ 5 และ บทที่ 6 

 สวนที่สี่ : ข้ันตอนการซอมแซมความเสยีหาย 

 เปนขอแนะนําเก่ียวกับขั้นตอนการซอมแซมความเสียหายลักษณะตางๆ ทั้งการแตกราว  

การหลดุกะเทาะ การหลดุลอก สาํหรบัชิน้สวนโครงสรางตางๆ ของสะพาน ทัง้พ้ืนสวนบน พ้ืน

สวนลาง  คาน (Cap Beam) คานรัด ตอมอ และตอมอตับริม พรอมทั้งเครื่องมือที่ใช และหลักความ

ปลอดภัย ซึง่ปรากฏในเนือ้หาของ บทที่ 7 บทที่ 8 และ บทที่ 9 

 



 1-3 

                  

          สวนที่หา : ขอแนะนําเก่ียวกับแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบ 

จะอธบิายถงึการจัดทาํแบบแปลน  ขอกําหนด และรายละเอียดประกอบแบบตางๆ ซึง่

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบแปลนสําหรับการแกไขความเสียหายไดตอไป ปรากฏ

ในเนือ้หาของ บทที่ 10 

          สวนที่หก : ขอแนะนําเก่ียวกับการประมาณราคาคาใชจาย 

จะอธิบายถึงการประมาณราคาคาใชจาย สําหรับวิธีการแกไขตางๆ ที่อยูในแบบแปลนแนะนํา 

พรอมตัวอยางและขอแนะนํา ทั้งนี้ ควรมีการตรวจสอบราคาตอหนวยของวัสดุใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่

มีการนําไปใชงานจริง เนื่องจากราคาวัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได  เนื้อหาสวนนี้ปรากฏในเนื้อหา

ของ บทที่ 11 

 

1.3 กลุมบุคคลผูใชงานคูมือ 

            ในกระบวนการปฏิบัติงานซอมบํารุงสะพานนี้ มีขั้นตอนที่เก่ียวของโดยเฉพาะในสวนที่เปน

งานดานวศิวกรรมหลายขัน้ตอน คอื 

1) การสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูล 

2) การวิเคราะหสาเหตุความเสียหาย 

3) การประเมินสภาพของสะพาน และการระบรุะดับความรนุแรงของความเสยีหาย 

4) การเลือกวิธีการ วัสดุที่ใชในการซอมแซม การจัดทาํแบบแปลน และประมาณราคา   

5) การวางแผนงานซอม และควบคมุการดําเนนิการซอม  

การปฏิบัติงานนี้ ตองใชบุคลากรหลายคนประกอบกันเปนทีมงาน ภายใตการกํากับ ควบคุม 

ของวิศวกร หรือชางผูชํานาญงาน ซึ่งควรมีความรูความเขาใจ และประสบการณในดานวิศวกรรม

โครงสราง และการกอสรางพอสมควร โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล วิเคราะหสาเหตุ 

ประเมินสภาพสะพาน วเิคราะหระดับความรนุแรง การตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร  วสัดุทีใ่ชในการซอมแซม 

การออกแบบ คาํนวณตรวจสอบความปลอดภัย การวางแผนงานซอม และควบคมุการดําเนนิการ

ซอมแซม ฯลฯ 

ดังนั้น คูมือปฏิบัติงานสะพานนี้ จึงเหมาะสําหรับวิศวกร หรือชางผูชํานาญงาน หรือผูที่ไดรับ 

การฝกอบรมการใชงานคูมือเปนอยางดีแลว เพ่ือใหสามารถนําคูมือไปใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

1.4 ผังกระบวนงานซอมบํารุงสะพาน 

เพ่ือใหผูปฏบิตังิานไดเขาใจถงึภาพรวมของกระบวนงานซอมบาํรงุสะพาน จึงไดจดัทาํ เปนผัง

แสดงขั้นตอน กระบวนงานที่เก่ียวของกับการซอมบํารุงสะพาน ตั้งแตการตรวจสอบ วิเคราะหและ

ประเมินระดับความเสยีหายของสะพาน แนวทางการเลอืกวธิกีารและวสัดุ ไปจนถงึการดําเนนิการ

ซอมแซม  ดังแสดงไวในรปูที ่1.1 
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การตรวจสอบดวย

สายตาและ

เครื่องมือพื้นฐาน

สภาพการวิบัติ

การประเมิน

A

ไมจําเปนตอง

ซอมแซม

B

ยังไมมีความจําเปน

ตองซอมแซมแต

ตองคอยระวัง

C

ตองเขาไปทําการ

บํารุงรักษา

เฝาติดตาม

D 

ตองมีการซอมแซม

โดยเรงดวนและ

มีมาตราการกํากับ

ควบคุมการใชงาน

ค้ํายันเพิ่มเติม

งบประมาณ ความเรงดวน

สรางใหม

ตรวจสอบพิเศษเพื่อ

เพิ่มความปลอดภัย

ตบแตงผิวหนา

(Cosmetic)
เลือกวิธีและวัสดุในการซอมแซม ดําเนินการซอมแซม

          
รูปที่ 1.1 ผงักระบวนงานซอมบาํรงุสะพาน 



 

                 1- 5  

          คําอธิบายผัง    กอนนาํมาสูกระบวนการซอมแซมสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็จากการเสือ่มสภาพของวสัดุ  

1) การตรวจสอบสะพานดวยสายตาและเครื่องมือพื้นฐาน 

การสํารวจและตรวจสอบเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลความเสียหายของสะพาน มีความสําคัญอยาง

ยิ่ง ซึ่งจะชวยใหการ ประเมินสภาพ ความเสยีหาย ระดับความรนุแรง และสาเหตไุด อยางถูกตอง  

นําไปสูการตัดสินใจดําเนินการในขั้นตอนตอไป เชน ทําการแกไขหรือทําการปองกันที่มีค วามถูกตอง 

ปลอดภัย ประหยัด คุมคา การตรวจสอบความเสียหายของสะพานทําไดหลายวิธี แตในที่นี้จะกลาวถึง

เฉพาะ 2 วิธีคือ การตรวจสอบสะพานดวยสายตาและการตรวจสอบทางกายภาพโดยการใชเครื่องมือ

พ้ืนฐาน 

ในการเขาทําการตรวจสอบสะพานดวยสายตาและเครื่องมือพ้ืนฐาน  ถาในเบือ้งตนพบวา

สะพานมีสภาพการวบิตั ิความเสยีหายรนุแรง สงผลตอความสามารถในการรบัน้าํหนกัของโครงสราง

สะพาน เชน เสาตอมอขาด หรอืพ้ืนสะพานหัก จะตองทาํการค้าํยนัเพ่ิมเตมิใหมคีวามปลอดภัย และ

ติดตั้งปายเตือน และ/หรือสิ่งกีดขวางเพ่ือจํากัดน้ําหนักบรรทุก หรือทําการปดการจราจรแลวแตกรณี  

กอนนาํไปพิจารณาตรวจสอบและประเมิน วาจะสามารถทาํการซอมแซมไดหรอืไม หรอืจะตอง

ตดัสนิใจใหดําเนนิการกอสรางใหม บางครัง้อาจดําเนนิการไดทัง้สองกรณี ซึง่จําเปนทีจ่ะตองพิจารณา

เปรียบเทียบคาใชจายและความคุมคากอนทําการตัดสินใจ เม่ือตัดสินใจเลือกคําตอบแลวจึงจะนําไป

พิจารณาตัง้งบประมาณเพ่ือดําเนนิการตอไปตามความเรงดวนของแตละกรณี 

 

2) การประเมินความเสยีหาย 

เม่ือดําเนนิการตรวจสอบสะพานแลว จะตองทาํการจําแนกลกัษณะความเสยีของแตละ

ชิ้นสวนของโครงสรางสะพาน ทําการวิเคราะหสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพาน แลวจึงทําการ

ประเมินสภาพสะพาน และระบรุะดับความเสยีหายของสะพานในแตละชิน้สวนของโครงสราง ทีไ่ด

กําหนดไวใน 4 ระดับตามความจําเปนของการซอมแซม คอื A B CและD ในกรณีที่ตองดําเนินการ

ซอมแซม จะตองดําเนนิการเลอืกวธิกีารซอมแซมและวสัดุทีใ่ชในการซอมแซม ใหตรงตามลกัษณะ

และสาเหตขุองความเสยีหายแลว ทาํการประเมินราคาเบือ้งตนตามแนวทางทีก่าํหนดไวในคูมอื

ปฏบิตังิานซอมบาํรงุสะพาน 

 

3) การพิจารณาจัดงบประมาณและจัดลําดับความเรงดวน 

จากราคาประมาณการในการซอมแซมทีไ่ดในขัน้ตอนขางตน  บางกรณีอาจตองพิจารณา

เปรยีบเทยีบความคุมคากับการกอสรางสะพานใหม พิจารณาความเรงดวนในการดําเนนิงาน เพ่ือ

เลอืกผลทีด่ทีีส่ดุ กอนทีจ่ะนาํไปกําหนดในแผนงานจัดทาํงบประมาณในการซอมแซมตอไป 

 

4) การเลือกวิธีการและวัสดุที่ใชในการซอมแซม 

 ในกรณีทีต่องดําเนนิการซอมแซมและไดรบัการจัดสรรงบประมาณแลว จะตองนาํมาทบทวน

วธิกีารซอมแซมและการเลอืกใชวสัดุในการซอมแซม จัดทาํแบบและรายละเอียดในการซอมแซม โดย



 

                 1- 6  

สามารถดูแนวทางการซอมแซมไดจากคูมอืปฏบิตักิารซอมบาํรงุสะพาน กอนนาํไปดําเนนิซอมแซม

หรือการจัดจางตามระเบียบพัสดุตอไป 

 

5) ดาํเนินการซอมแซม 

เนือ่งจากงานซอมแซมคอนกรตีจากการเสือ่มสภาพ เปนงานทีม่คีวามละเอียดสงูกวางาน

กอสรางทัว่ๆไป การจะทาํงานใหมปีระสทิธภิาพตามขอกําหนด ในการดําเนนิการซอมแซมจะตอง

ระมัดระวงัในการทาํงานทัง้เรือ่งกระบวนการในการทาํงาน ความปลอดภัยในการทาํงาน การจัด

การจราจรและการปองกันอุบัติเหตุ 

 

1.5 ขอมูลในแผน CD 

 ในคูมือนี้จะประกอบดวยแผน CD ขอมูลจํานวน 2 แผน  

 

 ขอมูลที่บรรจุอยูในแผน CD แผนที่ 1 ประกอบดวย   

1) คูมือปฏิบัติการซอมบํารุงสะพานทั้งหมด แสดงไวใน DOC. File และ PDF. File  

2) แบบทีใ่ชในการประมาณราคาและซอมแซม แสดงไวใน CAD. File และ PDF. File 

 

ขอมูลที่บรรจุอยูใน CD แผนที่ 2 ประกอบดวย เอกสารประกอบซึ่งเปนขอมูลทางเทคนิคของ

วัสดุที่ใชในการซอมแซม แสดงไวเปน PDF. File 
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1
0 

การเตรียมแบบแปลนซอมแซม  

    

ในบทนี้จะกลาวถึง การจัดเตรยีมแบบแปลนทีจ่ะใชในการซอมแซมสะพาน พรอมแสดง

รายการประกอบแบบและขั้นตอนวิธีการซอมสะพาน  

 

10.1 รายการแบบแปลน 

การทีจ่ะทาํการประมาณราคาหรอืทาํการซอมแซมสะพาน หรอืทาํการกอสรางจะตองมีแบบ

กอสรางและรายการประกอบแบบ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจกับแบบกอสรางไดงาย 

และสามารถนาํไปใชในการประมาณราคาเพ่ือการซอมแซมไดตอไป จึงทาํการจัดแบงแบบแปลน

ออกเปน 3 กลุมหลักคือ  

1) รายการประกอบแบบ                                                                 

2) แบบแสดงขัน้ตอนการซอมแซม                                

3) แบบแสดงรายละเอียดสาํหรบัการซอมแซม 

 

กลุมที่ 1  รายการประกอบแบบ ประกอบดวย 

• สารบัญแบบ • สัญลักษณ 

• รายการทั่วไปคอนกรีต •  รายการประกอบแบบ 

• รายการทั่วไปเหล็ก • รายการปรับปรุงซอมแซมตอมอสะพาน 

• รายการคํายอ  

  

กลุมที่ 2  แบบแสดงข้ันตอนการซอมแซม ประกอบดวย 

• ขัน้ตอนการซอมแซมพ้ืนสะพาน

ดานบน 

•  ขัน้ตอนการซอมแซมตอมอสะพาน 

      ดวยการอัดฉีดน้ํายาเกราท 

• ขัน้ตอนการซอมแซมทองพ้ืนสะพาน •  ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการตัดเสา 

      ตอมอ  

• ขัน้ตอนการซอมแซมรอยราว 

     ดวยการอัดฉดีน้าํยาเกราท 

•  ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการตัดเสา 

      ตอมอ 

• ขัน้ตอนการซอมแซมคานสะพาน •  ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการไมตัด 

      เสาตอมอ 
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• ขัน้ตอนการซอมแซม ตอมอสะพาน

ดวยการเทคอนกรีต 

• ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการไมตัด 

       เสาตอมอ 

กลุมที่ 3  แบบแสดงแบบกอสราง ประกอบดวย 

• แปลนสะพาน  • รายละเอียดการซอมตอมอ 

• รปูตดัตามขวาง  • รายละเอียดการซอมพ้ืนใตทางเทา 

• รูปตัดตามยาว • รายละเอียดการซอมพ้ืนดานขาง 

• รายละเอียดการเตรียมผิวคอนกรีต • รายละเอียดการซอมตอมอตับริม 

• การซอมตอมอชนดิบอจม • รายละเอียดการซอมคานสะพานและ 

     ราวสะพาน 

• การซอมตอมอตับริมที่เสียหาย

เล็กนอย 

 

                       

โดยไดกาํหนดรายชือ่และเลขทีแ่บบของกลุมตางๆ ดังแสดงไวในตารางที ่ 10.1 และแบบ

มาตรฐานที่เตรียมไวอาจไมครอบคลุมทุกกรณีของความเสียหาย ซึ่งวิศวกร ผูรับผิดชอบอาจพิจารณา

ปรับปรุง หรือประยุกตเพ่ิมเติมไดตอไป 
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ตารางที ่10.1 แสดงรายการแบบแปลนสาํหรบัการซอมแซมสะพาน 

กลุมที่ 1 รายการประกอบแบบ กลุมที่ 2 ข้ันตอนการซอมแซม กลุมที่ 3 แบบกอสราง 

ชื่อแบบ แบบเลขที่ *  ชื่อแบบ แบบเลขที ่* ชื่อแบบ แบบเลขที ่* 

สารบัญแบบ 001 ขั้นตอนการซอมแซมพื้นสะพานดานบน 008 แปลนสะพาน  018 

รายการทั่วไปคอนกรีต       002 ขั้นตอนการซอมแซมทองพื้นสะพาน 009 รปูตัดตามขวาง 019 

รายการทั่วไปเหล็ก 003 ขั้นตอนการซอมแซมรอยราวดวยการอัดฉีด

น้ํายาเกราท 

010 รปูตัดตามยาว 020 

รายการคํายอ 004 ขั้นตอนการซอมแซมคานสะพาน 011 รายละเอียดการเตรียมผิวคอนกรีต 021 

สัญลักษณ 005 ขั้นตอนการซอมแซมตอมอสะพาน 

ดวยการเทคอนกรีต 

012 การซอมตอมอชนิดบอจม 022 

รายการประกอบแบบ 006 ขั้นตอนการซอมแซมตอมอสะพาน 

ดวยการอัดฉีดน้ํายาเกราท 

013 การซอมตอมอตับริมที่เสียหาย

เล็กนอย 

023 

รายการปรับปรุงซอมแซมตอมอ

สะพาน 

007 ขั้นตอนการซอมแซมโดยการตัดเสาตอมอ  014 รายละเอียดการซอมตอมอ 024 

  ขั้นตอนการซอมแซมโดยการตัดเสาตอมอ  015 รายละเอียดการซอมพื้นใตทางเทา 025 

  ขั้นตอนการซอมแซม โดยการไมตัดเสา

ตอมอ  

016 รายละเอียดการซอมพื้นดานขาง 026 

 

  ขั้นตอนการซอมแซม โดยการไมตัดเสา

ตอมอ 

017 รายละเอียดการซอมตอมอตับริม 027 

    รายละเอียดการซอมคานสะพานและ

ราวสะพาน 

028 

* เลขที่แบบใชอางอิงเฉพาะในคูมือเลมนี้
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  กลุมที ่1 รายการประกอบแบบ  

001  สารบัญแบบ 

002  รายการทั่วไปคอนกรีต 

003  รายการทั่วไปเหล็ก 

004  รายการคํายอ 

005  สัญลักษณ 

006  รายการประกอบแบบ 

007  รายการปรับปรุงซอมแซมตอมอสะพาน 
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  กลุมที ่ 2 แบบแสดงขั้นตอนการซอมแซม 

008  ขัน้ตอนการซอมแซมพ้ืนสะพานดานบน 

009  ขัน้ตอนการซอมแซมทองพ้ืนสะพาน 

010  ขั้นตอนการซอมแซมรอยราวดวยการอัดฉีดน้ํายาเกราท 

011  ขัน้ตอนการซอมแซมคานสะพาน 

012  ขัน้ตอนการซอมแซมตอมอสะพานดวยการเทคอนกรีต 

013  ขัน้ตอนการซอมแซมตอมอสะพานดวยการอัดฉดีน้าํยาเกราท 

014  ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการตดัเสาตอมอ  

015  ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการตดัเสาตอมอ (ตอ)  

016  ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการไมตดัเสาตอมอ 

017  ขัน้ตอนการซอมแซมโดยการไมตดัเสาตอมอ (ตอมอ) 
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 10-15 

 

 



 10-16 

 

 



 10-17 

 

 
 

 



 10-18 

 

 



 10-19 

 

 



 10-20 
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  กลุมที ่ 3  ข้ันตอนการซอมแซม 

018  แปลนสะพาน 

019  รปูตดัตามขวาง 

020  รปูตดัตามยาว 

021  รายละเอียดการเตรียมผิวคอนกรีต 

022  การซอมตอมอชนดิบอจม 

023  การซอมตอมอตับริมที่เสียหายเล็กนอย 

024  รายละเอียดการซอมตอมอ 

025  รายละเอียดการซอมพ้ืนใตทางเทา 

026  รายละเอียดการซอมพ้ืนดานขาง 

027  รายละเอียดการซอมตอมอตับริม 

028  รายละเอียดการซอมคานสะพานและราวสะพาน 
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 10-25 
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 10-28 
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11 การประมาณราคาและการคํานวณราคากลางงานซอมแซมสะพาน
  

    

ในบทนีจ้ะกลาวถงึการประมาณราคาและการคาํนวณราคากลางงานซอม แซมสะพาน โดยใช

แบบขั้นตอนและวิธีการซอม แซมสะพานมาประกอบเพ่ือประมาณราคา และการคาํนวณราคากลาง

งานซอมแซมสะพาน  องคประกอบที่สําคัญในการประมาณราคามีดังนี ้

1. การหาปริมาณวัสดุ พรอมเผื่อความสูญเสีย 

2. ราคาวสัดุ 

3. แหลงวสัดุ 

4. คาแรงงาน 

5. Factor ตางๆ 

 

สําหรับการจัดทําหลักเกณฑการประมาณราคามีสวนรายละเอียดประกอบดวย ดังนี ้

1. แบบฟอรมการประมาณราคา 

2. การถอดแบบคาํนวณปรมิาณงาน 

3. การกําหนดแหลงและราคาวสัดุ 

4. การคาํนวณราคาตอหนวย 
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11.1 แบบฟอรมการประมาณราคา 

  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และใหผูมีหนาที่คํานวณราคากลางไดมีแบบฟอรมเพ่ือสรุป

การประเมินราคาหรอืการคาํนวณราคากลางสาํหรบังานซอมแซมสะพาน  ประกอบดวย 

  ชอง ลาํดับ หมายถงึ ลาํดับทีข่องกลุมงานและรายการกอสราง  

  ชอง รายการ ใชแสดงกลุมงานและรายการกอสรางตางๆ  

  ชอง หนวย ใชแสดงหนวยวัดสําหรับรายการกอสรางแตละรายการ  

  ชอง จํานวน ใชแสดงจํานวนหนวย (ปรมิาณงาน)  ของแตละรายการกอสราง 

  ชอง ราคาตอหนวย  หมายถงึ คางานตนทนุตอหนวยหรอืราคาตอหนวยของแตละรายการ

กอสราง 

  ชอง ราคาทนุ หมายถงึ คางานตนทนุของแตละรายการกอสราง ซึง่มีคา  = ชองจํานวน ×  

ราคาตอหนวย 

  ชอง  FN

ลําดับ 

 หมายถงึ คา Factor F สําหรับรายการกอสรางแตละรายการ  ตามระเบียบ

กรมบัญชีกลาง 

  

 ทัง้นี ้แบบฟอรมประเมินราคางานซอม แซมสะพาน มีรายละเอียดตามแบบฟอรม สาํหรบั

รูปแบบและรายการตางๆที่ปรากฏในแบบฟอรมดังกลาว ผูมีหนาที่ประมาณราคาสามารถ

เปลีย่นแปลงและปรบัปรงุไดตามความเหมาะและสอดคลองตามขอเทจ็จรงิสาํหรบังานซอม แซม

สะพานจริง ดังแสดงในตารางที่ 11.1  

ตารางที ่11.1 แบบฟอรมสําหรับการประเมินราคาสําหรับงานซอมแซมสะพาน 

รายการ หนวย 

(A) 

จาํนวน 

(B) 

ราคาตอหนวย 

(C) 

ราคาทุน 

(D)=(B)*(C) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 รวมคางานตนทนุงานซอมสะพาน        

 FACTOR F (เปดตาราง)      

 เปนเงิน      

          

 รวมเปนเงินคากอสรางทั้งสิ้น        
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11.2 การถอดแบบคาํนวณปรมิาณงานซอมแซมสะพาน 

1. ลกัษณะงานซอมแซมสะพาน 

1.1 งานตัดคอนกรีต ลึก 3 มม. (กําหนดพ้ืนทีซ่อม) 

 L = Σ2(ก+ย)   (ม.) 

 ก  = ความกวาง    (ม.)  

ย  = ความยาว   (ม.)  

1.2 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพสวนพ้ืนบน 

 พ.ท. = ΣΑ    (ตร.ม.) 

 A = (ความกวาง+ระยะเผื่อ 10 ซม.xความยาว+ระยะเผื่อ 10  

                               ซม.) 

1.3 งานตบแตงผิวคอนกรีต 

พ.ท. = ΣΑ    (ตร.ม.) 

 A = (ความกวาง xความยาว) 

1.4 งานเจาะทะลุพ้ืนคอนกรีต 

ปรมิาณรเูจาะ = Σ(p)   ( รู)  
P = จํานวนรเูจาะ 

1.5 งานขดัสนมิเหลก็เสริม 

 L = Σl    (เมตร) 

l = ความยาวเหล็กเสริมแตละเสนที่ตองขัดสนิม 

  1.6 งานเชื่อมและตัดเหล็กเสริม 

   P = Σp    (จุด) 

   p = จุดที่ตัดเหล็กเสริม 

1.6 งานเกราท 

   L = Σl    (ม.) 

   l = ความยาวเกราท 

1.7 งานไมแบบ 

 W = ΣV    (ม.
2

1.8 ไมเครายึดแบบ 

) 
V = (ความกวาง x ความยาว) 

 W1 = ΣV    (ม.
2
) 

V = (ความกวาง x ความยาว) 
1.9 ไมค้ํายันโครงสราง 

 W2 = ΣV    (ม.
2
) 
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V = (ความกวาง x ความยาว) 

  1.10 งานนัง่ราน (Formwork) 

F = ΣA    (ม.
2

 

) 

 A = (ความกวาง x ความยาว ) 

 

11.3 การกําหนดแหลง และราคาวัสด ุ

การประมาณราคาในคูมือเลมนี้ไดกําหนดแหลงและราคาวัสดุที่ใชเปนตัวอยางสําหรับ 

การคาํนวณราคาจากราคาวสัดุและคาแรงในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล สรปุราคาเม่ือสิน้

เดือน มิถนุายน 2551 โดยมีคาแรงขั้นต่ําที่ 203 บาท 

 ในการนําราคาที่แสดงตัวอยางไวในคูมือนี้ไปใช วิศวกรหรือผูประมาณราคาควรตองปรับ

ราคาใหเขากับสภาพแวดลอม และตองพิจารณาถึงปจจัย และเง่ือนไขอ่ืนๆที่เก่ียวของประกอบดวย 
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11.4 การคํานวณราคาตอหนวย 

1.งานซอมพื้นสะพาน ดานบน ขนาด 4.00 x 5.00 ม. 

 

  
 

1.1 งานตัดคอนกรีต ลึก 3 มม.  ราคาเมตรละ 40 บาท (กําหนดพ้ืนทีซ่อม) 

 L = Σ2(4+5)   (ม.) 

 = 18    (ม.)  

ราคารวม = 18 X40  = 720  บาท 

 

 
 

1.2 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพสวนพ้ืนบน ลึก  25 มม.ราคาตารางเมตรละ 25 

บาท  

 พ.ท. = 4 x 5    (ตร.ม.) 

     ราคารวม = 20 X 25 = 500

1.3 งานขดัสนมิเหลก็ ราคาเมตรละ 10 บาท 

  บาท 

 L = (4 ม.x 20 เสน)+(5X16 เสน) (เมตร) 

 = 160    (เมตร) 

ราคารวม = 160 X 10 = 1,600  บาท 

* กรณีที่มีปริมาณมากจะตองใชเครื่องมือชวยสามารถตั้งราคาแบบเหมาจาย 
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1.4 งานเชื่อมและตัดเหล็กเสริม ราคาจุดละ 10 บาท 

   P = 10  (จุด) 

    ราคารวม = 10 X 10       =      100  บาท 

1.4 งานทาวสัดุเพ่ิมแรงยดึเหนีย่ว ราคาตารางเมตรละ 25 บาท 

   พ.ท. = 4 x 5  (จุด) 

    ราคารวม = 20 X 25 =        2,500

1.5 งานไมแบบ ราคาตารางเมตรละ 425 บาท 

  บาท 

 W = 0.53     ม.
2
 

ราคารวม = 0.53 X 425 = 212

1.6 ไมเครายึดแบบ  ราคาตารางเมตรละ 400 บาท 

 บาท 

   

 W1 = 1.00    ม.
2
 

ราคารวม = 1.00 X 400 = 400  บาท 

 
 

1.7 งานคอนกรีตกําลังอัด  240 กก./ซม. 2   ราคาลูกบาศกเมตรละ 2,510บาท 

 W1 = 4.00X5.00x.0.025 = 0.50  ม.
3
 

ราคารวม = 0.50 X 2,510  = 1,255

 

  บาท 

 

รวมราคาทั้งสิ้น = 4,787 บาท 
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2.งานซอมพื้นสะพาน สวนลาง ขนาด 4.00 x 5.00 ม. 

 

  
2.1 งานตดัคอนกรตี ลึก 3 มม.  ราคาเมตรละ 40 บาท (กําหนดพ้ืนทีซ่อม) 

 L = 2(4+5)   (ม.) 

 = 18   (ม.)  

ราคารวม = 18 X40 = 720  บาท 

 

 
2.2 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพสวนพ้ืนบน ลึกไมเกิน  25 มม.ราคาตารางเมตร

ละ 100 บาท  

 พ.ท. = 4 x 5 (ตร.ม.) 

     ราคารวม = 20 X 100 = 2,000  บาท 

 

 
2.3 งานขดัสนมิเหลก็ ราคาเมตรละ 10 บาท 

 L = (4 ม.x 20 เสน) + (5X16 เสน) (เมตร) 

 = 160    (เมตร) 

ราคารวม = 160 X 10 = 1,600  บาท 

2.4 งานเชื่อมและตัดเหล็กเสริม ราคาจุดละ 10 บาท 

   P  =  10  (จุด) 

    ราคารวม = 10 X 10 = 100  บาท 
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2.5 งานเจาะทะลุพ้ืนคอนกรีต ราคารูละ 50 บาท 

ปรมิาณรเูจาะ = 20  (รู)  
ราคารวม = 20 X 50 = 1,000   บาท 

 

 
2.6 งานไมแบบ ราคาตารางเมตรละ 425 บาท 

 W =  3.35   ม.
2
 

ราคารวม = 0.35 X 425 = 1,414 

2.7 ไมเครายึดแบบ  ราคาตารางเมตรละ 400 บาท 

 บาท 

 W1 = 1.00    ม.
3 

ราคารวม = 1.00 X 425 = 400

2.8 งานนัง่ราน (Formwork) 

  บาท 

F = 4.00x5.00 = 20  (ม.
2
) 

ราคารวม = 20 X 1,000 = 20,000 บาท 

 
 

2.9 Thin Polymer Concrete Overlay ราคา 60 บาท /มม./ม.

 W

2
 

1 = 4.00X5.00x3 = 60 ม.
2 

ราคารวม = 60 X60  = 3,600

รวมราคาทั้งสิ้น = 30,834    บาท  

 บาท 
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3.งานซอมคานสะพาน ขนาด 0.30 x 1.00 ม. 

 
 

3.1 งานตัดคอนกรีต ลึก 3 มม.  ราคาเมตรละ 40 บาท (กําหนดพ้ืนทีซ่อม) 

 L = Σ2(0.5)+2(1+1)+4(0.3)  (ม.) 

 = 6.2    (ม.)  

ราคารวม = 6.2 X40 = 248

3.2 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพสวนพ้ืนบน ลึกไมเกิน  100 มม.ราคาตารางเมตร

ละ 125 บาท  

  บาท 

 พ.ท. = 0.30 x 1   (ตร.ม.) 

     ราคารวม = 0.3 X 125 = 2,000

3.3 งานขดัสนมิเหลก็ ราคาเมตรละ 10 บาท 

  บาท 

 L = (0.5 ม.x 4 เสน)+(1X4 เสน) (เมตร) 

 = 6    (เมตร) 

ราคารวม = 6 X 10 = 60   บาท 

 
 

3.4 งานเชื่อมและตัดเหล็กเสริม ราคาจุดละ 10 บาท 

  P = 8  (จุด) 

     ราคารวม  = 8 X 10 = 80 บาท 

3.6 งานไมแบบ ราคาตารางเมตรละ 425 บาท 

  W = 0.885  ม.
2
 

ราคารวม = 0.885X 425 = 354 บาท 
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3.6 ไมเครายึดแบบ  ราคาตารางเมตรละ 400 บาท 

 W1 = 1.00    ม.
2 

ราคารวม = 1.00X 400 = 400

3.7 งานนัง่ราน (Formwork) 

  บาท 

F = 2.00x2.00 = 4  (ม.
2
) 

ราคารวม = 4 X 1,000 = 4,000

3.7 คอนกรีต  240 ksc  ราคาลูกบาศกเมตรละ 2,510บาท 

  บาท  

 W1 = 0.50X1.00x.0.10  = 0.05 ม.
3 

ราคารวม = 0.05 X 2,510    = 125 บาท 

 

รวมราคาทั้งสิ้น = 7,267  บาท 
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4.งานซอมเสาตอมอสะพาน แบบไมตดัตอมอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. 

 

  
 

4.1 งานตัดคอนกรีต ลึก 3 มม.  ราคาเมตรละ 40 บาท (กําหนดพ้ืนทีซ่อม) 

 L = Σ4(0.4) x 2  (ม.) 

 = 3.2   (ม.)  

ราคารวม = 3.2 X40 = 248

4.2 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพสวนพ้ืนบน ลึกไมเกิน  100 มม.ราคาตารางเมตร

ละ 125 บาท  

 บาท 

 พ.ท. = 4 X0.4 x 1  (ตร.ม.) 

     ราคารวม = 1.6 X 125 = 200

4.3 งานขดัสนมิเหลก็ ราคาเมตรละ 10 บาท 

 บาท 

 L = (1 ม.x 4 เสน)+(1.6X 4 เสน) (เมตร) 

 = 6.4    (เมตร) 

ราคารวม = 6.4 X 10 = 64  บาท  
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4.5 งานไมแบบ ราคาตารางเมตรละ 400 บาท 

 W = 3.53    ม.
2
 

ราคารวม = 3.53  X 400 = 1,414 

4.6 ไมเครายึดแบบ  ราคาตารางเมตรละ 400 บาท 

 บาท 

 W1 = 1.00    ม.
3 

ราคารวม = 1.00 X 400 = 400

4.7 งานนัง่ราน (Formwork) 

  บาท 

F = 2.50x2.50 = 6.255  (ม.
2
) 

ราคารวม = 6.25 X 1,000 = 6,250

4.7 คอนกรีต  240 ksc  ราคาลูกบาศกเมตรละ 2,510     บาท 

  บาท  

 W1 = 0.50X0.50x1.00= 0.25  ม.
3 

ราคารวม = 0.25 X 2,510 = 627.5  บาท 

 

รวมราคาทั้งสิ้น = 9,203.5   บาท 
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5.งานซอมเสาตอมอสะพาน แบบตดัตอมอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. 

 

  
 

5.1 งานตัดคอนกรีต ลึก 3 มม.  ราคาเมตรละ 40 บาท (กําหนดพ้ืนทีซ่อม) 

 L = Σ4(0.4) x 2  (ม.) 

 = 3.2   (ม.)  

ราคารวม = 3.2 X40 = 248

5.2 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพสวนพ้ืนบน ลึกไมเกิน  100 มม.ราคาตารางเมตร

ละ 125 บาท  

 บาท 

 พ.ท. = 4 X0.4 x 1  (ตร.ม.) 

     ราคารวม = 1.6 X 125 = 200 บาท 

 

  
5.3 งานตดัเสาตอมอ ราคาตนละ 175 บาท 

เสาตอมอ = 1   ตน 

ราคารวม = 1 X 175 = 175 บาท 
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5.4 งานเชื่อมและตัดเหล็กเสริม ราคาจุดละ 10 บาท 

  P = 8   (จุด) 

     ราคารวม  = 8 X 10 = 80  บาท  

5.5 งานไมแบบ ราคาตารางเมตรละ 400 บาท 

 W = 3.53    ม.
2
 

ราคารวม = 3.53 X 400 = 1,414 

4.6 ไมเครายึดแบบ  ราคาตารางเมตรละ 4,000 บาท 

   บาท  

 W1 = 1.00  ม.
2 

ราคารวม = 1.00 X 400 = 400

4.7 งานนัง่ราน (Formwork) 

  บาท  

F = 2.50x2.50 = 6.255    (ม.
2
) 

ราคารวม = 6.25 X 1,000 = 6,250

4.7 คอนกรีต  240 ksc  ราคาลูกบาศกเมตรละ 2,510 บาท 

    บาท  

 W1 = 0.50X0.50x1.00= 0.25    ม.
3 

ราคารวม = 0.25 X 2,510 = 627.5    บาท  

 

รวมราคาทั้งสิ้น = 9,394.5  บาท 
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ตารางที ่11.2 ตัวอยางรายการประเมินราคางานซอมแซมสะพาน 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคาตอหนวย ราคาทุน 

  (A) (B) (C) (D)=(B)*(C) 

1 งานตัดคอนกรีต ลึก 3 มม.  ม. 18.00 40.00 720.00 

2 งานสกัดคอนกรีตท่ีเส่ือมสภาพสวนพ้ืนบน 

 ลึก  25 มม. 

ม. 20.00 2 25.00 500.00 

3 งานขัดสนิมเหล็ก ม. 160.00 10.00 1,600.00 

4 งานเชื่อมและตัดเหล็กเสริม  จุด 10.00 10.00 100.00 

5 เหล็กเสริม DB 20 SD-30 เสน 1.00 1,200.00 1,200.00 

6 ลวดผูกเหล็ก กก. 1.00    46.09  46.09 

7 งานทาวัสดุเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยว ม. 20.00 2 25.00 500.00 

8 งานไมแบบ ม. 0.53 2 400.00 214.25 

9 ไมเครายึดแบบ ม. 0.10 2 400.00 40.00 

10 งานคอนกรีตกําลังอัดประลัยท่ีอายุ 28 วัน  

(กก./ตร.ซม) 

ม. 0.50 3 2510 1255.00 

      

      

      

      

      

      

      

      

 รวมคางานตนทนุงานซอมสะพาน    6,175.34 

 FACTOR F (เปดตาราง)    1.23 

 เปนเงิน    7,604.93 

           

 รวมเปนเงินคากอสรางทั้งสิ้น         7,604.93  

 รวมคางานตนทนุงานซอมสะพาน         6,175.34  
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ตารางที ่11.3 ราคาตอหนวยงานซอมแซมการซอมพ้ืน ทางเทาและราวสะพาน 

ลําดับ รายการ หนวย จาํนวน ราคาตอหนวย ราคาทุน 

    (A) (B) (C) (D)=(B)*(C) 

1 งานคอนกรตี          

  1.1กําลังคอนกรีต 180 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,430.00      2,430.00  

  1.2กําลังคอนกรีต 240 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,510.00      2,510.00  

  1.3กําลังคอนกรีต 300 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,630.00      2,630.00  

  1.4กําลังคอนกรีต 420 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,810.00      2,810.00  

  1.5ปูนถุง ประเภท 1 ตราชาง  ถุง 1.00       145.00        145.00  

2 ทราย         

  2.1ทรายหยาบ ม. 1.00 
3
       357.50        357.50  

  2.2ทรายละเอียด ม. 1.00 
3
       367.50        367.50  

3 หินยอย         

  3.1หินยอย เบอร 1 ตัน 1.00       482.00        482.00  

  3.2หินยอย เบอร 2 ตัน 1.00       482.00        482.00  

  3.3หินสเปก ตัน 1.00       392.00        392.00  

4 งานเหล็กเสริม         

  4.1RB 6 SR-24 ตัน 1.00   39,970.00    39,970.00  

  4.2RB 9 SR-24 ตัน 1.00   39,230.00    39,230.00  

  4.3DB 10 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.4DB 12 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.5DB 16 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.6DB 20 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.7DB 28 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.8DB 32 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

5 ลวดผูกเหล็ก กก. 1.00         46.09          46.09  

6 ไมแบบ ม. 1.00 
3
     4,285.00      4,285.00  

7 ไมเครายึดแบบ ม. 1.00 
3
     4,000.00      4,000.00  

8 ไมค้ํายันโครงสราง ม. 1.00 
3
     4,000.00      4,000.00  

* ราคากลางของกระทรวงพาณิชย ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 (www.price.moc.go.th) 
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ตารางที ่11.3 ราคาตอหนวยงานซอมแซมการซอมพ้ืน ทางเทาและราวสะพาน (ตอ) 

ลําดับ รายการ หนวย จาํนวน ราคาตอหนวย ราคาทุน 

    (A) (B) (C) (D)=(B)*(C) 

9 งานนัง่ราน ม. 1.00 
2
     1,000.00      1,000.00  

10 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ (พ้ืนบน)         

  10.1ความลึกไมเกิน 25 มม. ม. 1.00 
2
         25.00          25.00  

  10.2ความลึกไมเกิน 50 มม. ม. 1.00 
2
         35.00          35.00  

  10.3ความลึกไมเกิน 100 มม. ม. 1.00 
2
         60.00          60.00  

11 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ (พ้ืนลาง)         

  11.1ความลึกไมเกิน 25 มม. ม. 1.00 
2
       100.00        100.00  

  11.2ความลึกไมเกิน 50 มม. ม. 1.00 
2
       150.00        150.00  

  11.3ความลึกไมเกิน 100 มม. ม. 1.00 
2
       200.00        200.00  

12 งานตดัคอนกรตี ม. 1.00         40.00          40.00  

13 งานเชื่อมคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม ม. 1.00 
3
         50.00          50.00  

14 งานขดัสนมิเหลก็ ม. 1.00         20.00          20.00  

15 งานตัดเหล็กเสริม จุด 1.00         10.00          10.00  

16 Non-Shrink Concrete ถุง 1.00     1,000.00      1,000.00  

17 สารผสมเพ่ิม Type F ถัง 1.00     2,500.00      2,500.00  

18 Epoxy Rasin มม./ม. 1.00 
2
       200.00        200.00  

19 Epoxy Bonded Replacement Concrete มม./ม. 1.00 
2
       100.00        100.00  

20 โพลีเมอรคอนกรีต  มม./ม. 1.00 
2
         80.00          80.00  

21 Thin Polymer Concrete Overlay มม./ม. 1.00 
2
       120.00        120.00  

22 น้ํายาเกราหรือเรซินเกราท  ม. 1.00     1,440.00      1,440.00  

            

            

            

            

            

            

* ราคากลางของกระทรวงพาณิชย ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 (www.price.moc.go.th) 
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ตารางที ่11.4 ราคาตอหนวยงานซอมแซมตอมอสะพานคอนกรีตสะพาน  

ลําดับ รายการ หนวย จาํนวน ราคาตอหนวย ราคาทุน 

    (A) (B) (C) (D)=(B)*(C) 

1 งานคอนกรตี          

  1.1กําลังคอนกรีต 180 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,430.00      2,430.00  

  1.2กําลังคอนกรีต 240 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,510.00      2,510.00  

  1.3กําลังคอนกรีต 300 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,630.00      2,630.00  

  1.4กําลังคอนกรีต 420 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,810.00      2,810.00  

  1.5ปูนถุง ประเภท 1 ตราชาง  ถุง 1.00       145.00        145.00  

2 ทราย         

  2.1ทรายหยาบ ม. 1.00 
3
       357.50        357.50  

  2.2ทรายละเอียด ม. 1.00 
3
       367.50        367.50  

3 หินยอย         

  3.1หินยอย เบอร 1 ตัน 1.00       482.00        482.00  

  3.2หินยอย เบอร 2 ตัน 1.00       482.00        482.00  

  3.3หินสเปก ตัน 1.00       392.00        392.00  

4 งานเหล็กเสริม         

  4.1RB 6 SR-24 ตัน 1.00   39,970.00    39,970.00  

  4.2RB 9 SR-24 ตัน 1.00   39,230.00    39,230.00  

  4.3DB 10 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.4DB 12 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.5DB 16 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.6DB 20 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.7DB 28 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.8DB 32 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

5 ลวดผูกเหล็ก กก. 1.00         46.09          46.09  

6 ไมแบบ ม. 1.00 
3
     4,285.00      4,285.00  

7 ไมเครายึดแบบ ม. 1.00 
3
     4,000.00      4,000.00  

* ราคากลางของกระทรวงพาณิชย ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 (www.price.moc.go.th) 
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ตารางที ่11.4 ราคาตอหนวยงานซอมแซมตอมอสะพานคอนกรีตสะพาน (ตอ) 

ลําดับ รายการ หนวย จาํนวน ราคาตอหนวย ราคาทุน 

    (A) (B) (C) (D)=(B)*(C) 

8 ไมค้ํายันโครงสราง ม. 1.00 
3
     4,000.00      4,000.00  

9 งาน Sheet Pile ตัน 1       367.50        367.50  

10 งานนัง่ราน ม.   1.00  
2
     1,000.00      1,000.00  

11 งานตดัเสาตอมอ ตน 1.00       175.00        175.00  

12 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ          

  12.1ความลึกไมเกิน 25 มม. ม. 1.00 
2
         75.00          75.00  

  12.2ความลึกไมเกิน 50 มม. ม. 1.00 
2
       100.00        100.00  

  12.3ความลึกไมเกิน 100 มม. ม. 1.00 
2
       125.00        125.00  

13 งานตดัคอนกรตี ม. 1.00         40.00          40.00  

14 งานเชื่อมคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม ม. 1.00 
3
         50.00          50.00  

15 Non-Shrink Concrete ถุง 1.00     1,000.00      1,000.00  

16 งานขดัสนมิเหลก็ ม. 1.00         20.00          20.00  

17 งานตัดเหล็กเสริม จุด 1.00         10.00          10.00  

18 สารผสมเพ่ิม Type F ถัง 1.00     2,500.00      2,500.00  

19 Epoxy Rasin มม./ม. 1.00 
2
       200.00        200.00  

20 Epoxy Bonded Replacement Concrete มม./ม. 1.00 
2
       100.00        100.00  

21 โพลีเมอรคอนกรีต  มม./ม. 1.00 
2
         80.00          80.00  

22 Thin Polymer Concrete Overlay มม./ม. 1.00 
2
       120.00        120.00  

23 น้ํายาเกราหรือเรซินเกราท  ม. 1.00     1,440.00      1,440.00  

            

            

            

            

            

            

* ราคากลางของกระทรวงพาณิชย ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 (www.price.moc.go.th) 
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ตารางที ่11.5 ราคาตอหนวยงานซอมแซมคานคอนกรตีสะพาน  

ลําดับ รายการ หนวย จาํนวน ราคาตอหนวย ราคาทุน 

    (A) (B) (C) (D)=(B)*(C) 

1 งานคอนกรตี          

  1.1กําลังคอนกรีต 180 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,430.00      2,430.00  

  1.2กําลังคอนกรีต 240 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,510.00      2,510.00  

  1.3กําลังคอนกรีต 300 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,630.00      2,630.00  

  1.4กําลังคอนกรีต 420 ksc (ลบ.) ม. 1.00 
3
     2,810.00      2,810.00  

  1.5ปูนถุง ประเภท 1 ตราชาง  ถุง 1.00       145.00        145.00  

2 ทราย         

  2.1ทรายหยาบ ม. 1.00 
3
       357.50        357.50  

  2.2ทรายละเอียด ม. 1.00 
3
       367.50        367.50  

3 หินยอย         

  3.1หินยอย เบอร 1 ตัน 1.00       482.00        482.00  

  3.2หินยอย เบอร 2 ตัน 1.00       482.00        482.00  

  3.3หินสเปก ตัน 1.00       392.00        392.00  

4 งานเหล็กเสริม         

  4.1RB 6 SR-24 ตัน 1.00   39,970.00    39,970.00  

  4.2RB 9 SR-24 ตัน 1.00   39,230.00    39,230.00  

  4.3DB 10 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.4DB 12 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.5DB 16 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.6DB 20 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.7DB 28 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

  4.8DB 32 SD-30 ตัน 1.00   38,290.00    38,290.00  

5 ลวดผูกเหล็ก กก. 1.00         46.09          46.09  

6 งานนัง่ราน ม. 1.00 
2
     1,000.00      1,000.00  

7 ไมแบบ ม. 1.00 
3
     4,285.00      4,285.00  

8 ไมเครายึดแบบ ม. 1 
3
     4,000.00      4,000.00  

* ราคากลางของกระทรวงพาณิชย ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 (www.price.moc.go.th) 
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ตารางที ่11.5 ราคาตอหนวยงานซอมแซมคานคอนกรตีสะพาน (ตอ) 

ลําดับ รายการ หนวย จาํนวน ราคาตอหนวย ราคาทุน 

    (A) (B) (C) (D)=(B)*(C) 

9 ไมค้ํายันโครงสราง ม.   1.00  
3
     4,000.00      4,000.00  

10 งานสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ คาน         

  11.1ความลึกไมเกิน 25 มม. ม. 1.00 
2
         75.00          75.00  

  11.2ความลึกไมเกิน 50 มม. ม. 1.00 
2
       100.00        100.00  

  11.3ความลึกไมเกิน 100 มม. ม. 1.00 
2
       125.00        125.00  

12 งานตดัคอนกรตี ม. 1.00         40.00          40.00  

13 งานเชื่อมคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม ม. 1.00 
3
         50.00          50.00  

14 Non-Shrink Concrete ถุง 1.00     1,000.00      1,000.00  

15 งานขดัสนมิเหลก็ ม. 1.00         20.00          20.00  

16 งานตัดเหล็กเสริม จุด 1.00         10.00          10.00  

17 สารผสมเพ่ิม Type F ถัง 1.00     2,500.00      2,500.00  

18 Epoxy Rasin มม./ม. 1.00 
2
       200.00        200.00  

19 Epoxy Bonded Replacement Concrete มม./ม. 1.00 
2
       100.00        100.00  

20 โพลีเมอรคอนกรีต  มม./ม. 1.00 
2
         80.00          80.00  

21 Thin Polymer Concrete Overlay มม./ม. 1.00 
2
       120.00        120.00  

22 น้ํายาเกราหรือเรซินเกราท  ม. 1.00     1,440.00      1,440.00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

* ราคากลางของกระทรวงพาณิชย ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 (www.price.moc.go.th) 



 12-1 

1
3 บรรณานุกรม  

 

กรมทางหลวง คูมือการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินกําลังรับน้ําหนักของสะพาน 2549 

กรมทางหลวง คูมอืการซอมแซมและบาํรงุสะพาน 

สถาบนัขนสงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั โครงการพัฒนาระบบโครงขายสายทางของกรมทางชนบท (ระยะที่ 

1)รายงานฉบับสมบูรณ 

IMMS การศึกษาและพัฒนาสะพานใหสามารถรับน้ําหนักไดเพ่ิมขึ้นโดยวิธีการเสริมกําลังพ้ืนสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่ ชวง 5-10 เมตร, 2550   

กรมทางหลวง คูมือวิธีการปฏิบัติงานบูรณะและการปรับปรุงสะพานและทอเหลี่ยม 2547 

กรมทางหลวง คูมือวิธีการปฏิบัติงานกอสรางและการปรับปรุงสะพานและทอเหลี่ยม 

กรมทางหลวง คูมือการเสริมกําลังสะพาน 

AASHTO. (1976). Manual for Bridge Maintenance. AASHTO. Washington DC .  

AASHTO. (1998). Movable Bridge Inspection. Evaluation and Maintenance Manual. 

AASHTO.Washington DC. 

AASHTO. (2006). Standard Specifications for Highway Bridges.AASHTO.Washington DC. 

American Concrete Institute (2005) ACI Manual of Concrete Practice 

ASCE (2006). Minimum Desigh Loads for Buildings and Other Structures.ASCE. 

ASTM (2001). Ammual Book of ASTM Standards: Construction, Concrete and Aggregate, ASTM, 

Baltimore 

Ball, J.C., Schweickhard A.J., and  Thaxton, C.R. (2007). Corrosion mitigation and Column 

Strengthening at the Atalaya Tower Condominium. Concrete repair bulletin. March/april. PP. 

13-17 

Chen, W., Duan, L. (2003). BridgeEengineering Construction and Maintenance. CRC, America 

Cope, R. J. (1987). Concrete Bridge Engineering, Elsevier Applied Science. London. 

Earley, B. (2008) Repair of Concrete Structure under Construction. Concrete Repair bulletin 

January/February. PP. 12-15 

Emmons, P. (1993). Concrete Repair and Maintenance IIIustrated.R.S. Means,USA. 

Emmons, P. (2007). Repair Application Procedures. Concrete repair Bulletin. July/August. PP.  

26-31 



 12-2 

Emmons, P. (2007). Surface Repair Using Form and Pour Techniques. Concrete repair Bulletin. 

March/April. PP. 12-18 

Neville, A.M. Brooks, J.J. (1994), Concrete Technology. John Wiley. New York 

O-Dea, V. (2008). Thin-repair of Concrete in Waste Water Environment using Commercially 

Available Cementitious Resurfacers. Concrete repair bulletin January/February. PP. 16-20 

Page, K.M. (2005). Infrastructure Case Study: Concrete Column Rehabilitation. Concrete repair 

bulletin. May/June. PP. 10-11 

Raina, V. K. (1994) Concrete Bridges, Tata McGraw-Hill, New delhi. 

 Silano, L.G. (1993). Bridge Inspection and Rehabilitation: A practice Guide. John Wiley & Sons. 

New York. 

United State Department of the Institute Bureau of Reclamation Technical Service Center, (1996). 

Guide to Concrete Repair. 

Vaysburd A., Carino N., &  Bissonette B. (2000) Predicting the Performance of Concrete Repairing. 

United State Department Of Commerce Administration 

Watson, P. (2005). Repair Application Procedures, Concrete repairBbulletin. May/June. PP. 16-21 

Woods, H. (1968). Durability Concrete Construction, American Concrete Institute, Iowa 

Xanthakos, P. (1996). Bridge Strengthening and Rehabilitation, Prentice Halls, New Jersey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13-1 

13 

ภาคผนวก  

 

13.1 รูปแบบการรายงานและฟอรมการตรวจสอบ 

 

แบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบสะพาน แบงออกเปน 5 แบบฟอรมคอื 

 1. แบบแสดงตาํแหนงสะพาน 

 2. แบบแสดงรปูตดัสะพานเพ่ือกําหนดรหัสอางอิง  

 3. แบบบันทึกลักษณะโครงสรางสะพาน  

 4. แบบบนัทกึความเสยีหาย 

5. แบบแสดงรปูภาพประกอบความเสยีหายของสะพาน 
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แบบแสดงตําแหนงสะพาน 
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แบบแสดงรูปตัดสะพานเพื่อกําหนดรหัสอางอิง 

 



 13-4 

แบบฟอรมที่ 3   แบบฟอรมบันทึกลักษณะโครงสรางสะพาน 

แบบบันทึกลักษณะโครงสรางสะพาน 

ชื่อสะพาน..............................................................       วันท่ีทําการสํารวจ............................................................ 

เวลาสํารวจ เริ่ม....................................................        เสร็จ................................................................... ............. 

สภาพอากาศ.......................................................        วิธีการสํารวจ...................................................... .............. 

หนวยงานรับผิดชอบ......................................................ผูสํารวจ................................................................. ....... 

 
ขอมูลทั่วไปของสะพาน ขอมูลโครงสรางสะพาน 

1 จังหวัด  รหัสจังหวัด  10 โครงสรางหลัก 

2 รหัสสายทาง   วัสดุประเภท  

3 หลักกิโลเมตร  11 โครงสรางชวง Approach 

4 ชื่อสะพาน   วัสดุประเภท  

5 ชื่อลํานํ้า  12 จํานวนชวงสะพาน  

6 หมูบาน  13 จํานวนชวงสะพาน Approach  

7 ตําบล  14 โครงสรางพื้นสะพาน  

8 อําเภอ  15. ผิวจราจร  

9 ตําแหนง GPS E                       N      

          

ขอมูลการใชงานสะพาน ขอมูลทางเรขาคริต 

16 ปที่สราง  20 ความยาวชวงสะพานสูง (m.)  

17 ปที่ทําการซอมแซมลาสุด  21 ความยาวสะพานทั้งหมด(m.)  

18 ประเภทการใชงาน  22 ความกวางทางเทา (m.) 

19 ทิศทางการจราจร  จํานวนเลน   ซาย  ขวา  

   23 ความกวางถนน (m.)  

   24 ความกวางโครงสรางสะพาน (m.)  

   25 ความกวางชวงApproach (m.)  

   26 แนวเอียงของสะพาน (องศา)  

   27 ระยะนอยที่สุดเหนือสะพาน (m.)  

   28 ระยะนอยที่สุดใตสะพาน (m.)  

          

ขอมูลทางนํ้า  หมายเหตุ    

29 ลักษณะทางนํ้า   ................................................................................... 

30 การปองกันตอมอ   …………………………………………………………… 

31 ความสูงคมนาคมใตสะพาน (m.)   …………………………………………………………… 

32 ความกวางคมนาคมใตสะพาน (m.)   …………………………………………………………… 
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แบบบันทึกความเสียหาย 

ชื่อสะพาน...........................................คลอง......................................กม............................................ตําบล.............................อําเภอ......………… จังหวัด....... 

  

A สะพาน ตาํแหนง 
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รายละเอียดความเสียหาย 
ระดับ/

(สภาพ) 
หมายเลขรูปอางอิง 

A1 พ้ืนสะพานคอนกรตี                         

A2 ระบบระบายน้ํา                         

A3 ทางเทา                         

A4 ราวสะพาน                         

A5 คานคอนกรตีตามยาว                         

A6 Abutment                         

A7 คานคอนกรตีขวางกลาง                         

A8 แผนรองคาน                         

A9 เสาตอมอคอนกรีต                         

A10 คานยดึ                         

A11 Slope  protection                         

A12 อ่ืนๆ ( ระบุ)                          

 



 13-6 

แบบแสดงรูปภาพประกอบความเสียหายของสะพาน 
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13.2 รายการประเมินระดับและสภาพความเสียหายของสะพาน 

รายการประเมินระดับความเสียหาย รายการประเมินสภาพความเสยีหาย 

 1. พ้ืนสะพานคอนกรีต 

 2. ทางเทา 

 3. ราวสะพาน 

 4. คานคอนกรตีตามยาว 

 5. ตอมอตับริม 

 6. คานคอนกรตี (Cap Beam) 

 7. เสาตอมอคอนกรีต 

   8. คานยดึ 

1. พ้ืนสะพานคอนกรีต 

 2. ทางเทา 

 3. ราวสะพาน 

 4. คานคอนกรตีตามยาว 

 5. ตอมอตับริม 

 6. คานคอนกรตี (Cap Beam) 

 7. เสาตอมอคอนกรีต 

   8. คานยดึ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหาย ของ พื้นสะพาน

คอนกรีต 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

  □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือ หากมีรอย 

            แตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. หรือ

เปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะ 

  □ 3.   เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียงเล็ก 

           นอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน 6 

มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

  □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

  □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

            คอนกรีต 

   □ 1.   เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.   กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6   

มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน

ระหวางมวลรวม 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

            10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

             2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม 

  □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 1.0 

- 2.0 มม. 

  □ 2.  มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

  □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความลึก 

12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถมองเห็น

มวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

  □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

            ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณปริมาณ 

            2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 1.   เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

   □ 2.   มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาด 

             กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ

สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ

มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

    □ 4.  เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

    □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหายของทางเทา 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม.

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผ

(HairlineCrack) 

   □ 2.  ไมมีการกะเทาะ 

   □  3. เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียง   

เล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.   เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 -

1.0 มม. 

   □ 2.   กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6      

มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน

ระหวางมวลรวม 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

            10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

   □ 2. มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความ

ลึก 12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถ

มองเห็นมวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

            ประมาณ 10- 30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

            ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0มม. 

  □ 2.  มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาด      

กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

  □ 3.    มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ

สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ

มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหายของราวสะพาน 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

   □ 2.  ไมมีการกะเทาะ 

   □  3. เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียง  

เล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน   

6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

    □ 4. ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

    □ 5.  เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 -1.0 

มม. 

   □ 2.   กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6   

มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน

ระหวางมวลรวม 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

            10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

             2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม 

    □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด 

             กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

    □ 3.  มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความ 

             ลึก 12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถ 

             มองเห็นมวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

     □ 4.  เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

            ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

    □ 5.  มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

            ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.   เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

  □ 2.  มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาดกะเทาะ 

           กวางมากกวา 150 มม. 

  □ 3.  มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ 

           สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ 

           มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

           และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

   □ 4.  เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

           30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.  มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

            5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหาย ของคานคอนกรีต

ตามยาว 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะ 

  □ 3.   เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียง

เล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.    มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6 

มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน

ระหวางมวลรวม 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความ

ลึก 12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถ

มองเห็นมวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาด

กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

  □ 3.    มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ

สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ

มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหายของตอมอตับริม 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะ 

  □ 3.   เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียง

เล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.    มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6 

มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน

ระหวางมวลรวม 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความ

ลึก 12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถ

มองเห็นมวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.     เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.    มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาด

กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

  □ 3.    มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ

สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ

มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหายของคานคอนกรีต 

 (Cap Beam) 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะ 

  □ 3.   เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียง

เล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.    มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6 

             มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน 

             ระหวางมวลรวม 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความ

ลึก 12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถ

มองเห็นมวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาด

กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

  □ 3.    มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ

สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ

มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 
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* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 

 

แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหายของเสาตอมอคอนกรีต 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะ 

  □ 3.   เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียง

เล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.    มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6 

มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน

ระหวางมวลรวม 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความ

ลึก 12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถ

มองเห็นมวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.     เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.    มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาด

กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

  □ 3.    มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ

สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ

มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบระดับความเสียหายของคานยึด 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม B ไมจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยระวัง 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะ 

  □ 3.   เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพียง

เล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนท่ีผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 – 

             1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

   □ 3.    มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแตความลึก 6 

             มม. จนถึง 12 มม. และมีการสูญเสียเนื้อปูน 

             ระหวางมวลรวม 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

C ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาติดตาม D ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มมหรือขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

   □ 3.   มีการสูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา ตั้งแต  ความ

ลึก 12 มม. จนถึง 25 มม. และสามารถ

มองเห็นมวลรวมหยาบไดชัดเจนมาก 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.    มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรือขนาด

กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

  □ 3.    มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการ

สูญเสียปูนฉาบท่ีผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยูรอบๆ

มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

* ประเมินรวมกันการหลุดออกเปนแผน และการกัดเซาะ 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ของ พื้นสะพาน

คอนกรีต 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.   เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพปกติ  (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของทางเทา 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพพอใช (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของราวสะพาน 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพพอใช (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ของคานคอนกรีต

ตามยาว 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพพอใช (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของตอมอตับริม 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพพอใช (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของคานคอนกรีต 

 (Cap Beam) 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพพอใช (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของเสาตอมอคอนกรีต 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพพอใช (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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แบบการประเมินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของคานยึด 

 

ความเสียหายท่ีตอง

ทําการตรวจสอบ 

□ 1. คอนกรีตแตกราว □ 2. คอนกรีตหลุดกะเทาะ 

□ 3. คอนกรีตหลุดลอก* □ 4. คราบน้ํา คราบขี้เกลือ 

□ 5. โพรงภายในคอนกรีต รังผึ้ง 

ระดับความเสียหาย 

 สภาพดมีาก (Very Good Condition)  สภาพดี (Good Condition) 

   □ 1.  ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมี 

            รอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline 

Crack) 

  □ 2.   ไมมีการกะเทาะหรือเกิดการกัดกรอนขนาดเบา 

  □ 3.   ไมมีการหลุดลอกหรือเกิดการหลุดลอก

เล็กนอย 

   □ 4.   ไมมีคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคานตามยาว 

   □ 5.   เนื้อคอนกรีตแนน ไมมีโพรงภายในเนื้อ 

             คอนกรีต 

   □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

   □ 2.    กะเทาะเล็กนอยลึกเปนบริเวณไมเกิน 2 %ของ 

             พ้ืนที่ 

   □ 3.    มีการทดลองเปนบริเวณไมเกิน 2% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตไมเกิน 

             10% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณไมเกิน 

              2% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 สภาพพอใช (Fair Condition)  สภาพแย (Poor Condition) 

   □ 1.  เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 

1.0 - 2.0 มม. 

    □ 2.  สภาพเสียหายเล็กนอยมีการกะเทาะเปน

บริเวณไมเกิน 2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 3.   สภาพเสียหายเล็กนอยมีการหลุดลอกไมเกิน 

2-5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.   เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีต 

             ประมาณ 10 - 30% ของพ้ืนท่ีผิวคาน

ตามยาว 

   □ 5.   มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณ 

             ประมาณ 2 – 5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

  □ 1.    เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

  □ 2.   สภาพรุนแรงมีการกะเทาะเปนบริเวณกวางกวา 

5% ของพ้ืนท่ี 

  □ 3.    สภาพความเสียหายรุนแรงมีการหลุดลอกเปน

บริเวณมากกวา 5% ของพ้ืนท่ี 

   □ 4.    เกิดคราบน้ํา คราบขี้เกลือบนผิวคอนกรีตมากกวา 

             30% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

   □ 5.    มีโพรงภายในเนื้อคอนกรีต เปนบริเวณมากกวา 

             5% ของพ้ืนท่ีผิวคานตามยาว 

 รวมการกัดกรอนและการหลุดลอกออกเปนแผน 

 1,4,5 ในคูมือนี้ใชเกณฑเดียวกับการวัดระดับความเสียหาย 
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2 

การตรวจสอบสะพานดวยสายตา  

 

การตรวจสอบสะพาน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยใหการ ประเมิน

สภาพความเสยีหาย ระดับความรนุแรง และสาเหตไุดอยางถูกตอง นําไปสูการแกไข ปองกันที่มีความ

ถูกตอง ปลอดภัย ประหยัด คุมคา  โดยทั่วไปการตรวจสอบความเสียหาย กระทําได  3 วิธีคือ 

1. การตรวจสอบสะพานดวยสายตา  

2. การตรวจสอบทางกายภาพโดยการใชเครือ่งมือพ้ืนฐาน 

3. การตรวจสอบทางกายภาพโดยการใชเครื่องมืออยางละเอียด 

 

2.1 การตรวจสอบสะพานดวยสายตา  

 การตรวจสอบ 3ส 3ะพานดวยสายตา  มีวัตถุประสงค เพ่ือตรวจหารอยแตก ราว และการชํารุด

เสียหายอ่ืนๆที่สามารถมองเห็นไดชดัเจน  โดยจะใหความสําคัญตอ ความเสียหายที่เกิดกับชิ้ นสวนที่

สาํคญัๆ ของโครงสรางสะพาน มีผลตอความม่ันคงแขง็แรงของสะพาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบัติ 

เชน การแตกราวบริเวณฐานรองรับ  หรือก่ึงกลางความยาวชวง ของชิ้นสวนโครงสราง คานและพ้ืน

คอนกรีตซึ่งมีโมเมนตดัดสูงที่สุด  การแตกราวของคอนกรีต  การกะเทาะของผิวคอนกรีต  โดยผู

ตรวจสอบสมควรตองมีความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา ในการทําการตรวจสอบจึงควร มีวิศวกรหรือ

ชางเทคนิคที่ผานการฝกอบรม เขารวมทําการตรวจสอบดวย  โดยจะตองตรวจสอบเพ่ือคนหาอาการ

ผิดปกติหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เชน 

  1. รอยแตกราว 

 2. พ้ืนผิวที่มีการกะเทาะของคอนกรีต 

 3. การรั่วซึมของน้ําที่บริเวณรอยตอ  

 4. การเคลื่อนตัวหรือแอนตัวของโครงสราง 

 5. การกัดกรอนเปนสนิม 

 6. การพองตัวของคอนกรีตและอ่ืนๆ 

 

2.2 การตรวจสอบทางกายภาพโดยการใชเครื่องมือพื้นฐาน 

 การใชเครื่องมือ พ้ืนฐานชวยในการตรวจสอบสะพานอยางเหมาะสม ทาํใหการตรวจสอบมี

ความถูกตองและครอบคลุมรายละเอียดไดครบถวน มากขึ้น เชนการใชคอน เคาะหรอืโซลาก เพ่ือฟง

ความแตกตางของเสยีงสะทอน จะทาํใหทราบถงึตาํแหนงของโพรงหรอืรกูลวงในเนือ้คอนกรตีนัน้ได 
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2.3 การตรวจสอบทางกายภาพโดยการใชเครื่องมืออยางละเอียด 

 การตรวจทางกายภาพโดยการใชเครื่องมืออยางละเอียดหรือเครื่องมือพิเศษ เปนการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมหลังจากทําการตรวจสอบดวยสายตาและการตรวจสอบดวยเครื่องมือพ้ืนฐานแลว 

ซึ่งกระทําโดยการใชเครื่องมือที่คอนขางซับซอน เชน การใชเครื่องอุลตราโซนิค ( Utrasonic Pulse 

Velocity) การใชวิธีการ Impact-Echo เปนตน วัตถุประสงคในการตรวจสอบดวยเครื่องมือพิเศษนี้

เพ่ือ 

 1. ใหทราบถึงพฤติกรรมอยางละเอียดของโครงสรางสะพาน  

2. ตรวจสอบตาํแหนงและขอบเขตของความเสยีหายทีม่องไมเห็น รวมทัง้ตรวจสอบตาํแหนง 

    สวนประกอบและวัสดุในโครงสราง 

 3. ตรวจสอบการขยายตัวหรือขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงสราง  

 4. หาวิธีปองกันและควบคุมความเสียหายไมใหเกินคาที่กําหนด  

5. ประเมินสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงสรางเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิด 

    ขึน้ในโครงสรางอีก 

6. ทดสอบความแขง็แรงวสัดุในโครงสรางสะพาน เพ่ือประเมินความแขง็แรงและเสถยีรภาพ 

ของโครงสราง 
 

หมายเหตุ : ในคูมือปฏิบัติงานซอมบํารุงสะพานเลมนี้ จะไมไดกลาวถึงวิธีการทดสอบดวย

เครื่องมืออยางละเอียดหรือเครื่องมือพิเศษเหลานี้  ซึง่ในทีน่ีจ้ะเนนเฉพาะ การตรวจสอบสะพานดวย

สายตาและการตรวจสอบทางกายภาพ  โดยการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน บางชนดิมาชวยในการตรวจสอบ

ดวยเทานั้น เนือ่งจากทางทองถิน่สามารถดําเนนิการไดทนัท ี

 

2.4 รูปแบบ ข้ันตอนการตรวจสอบ 

 วิธีการ ขัน้ตอนและแบบฟอรมที่ใชเปนหลักในการดําเนินการตรวจสอบสะพานและรายงาน

ผล  ไดกําหนดลําดับการตรวจสอบองคประกอบตางๆ ของโครงสรางสะพานไวดังนี้ 

 1. พ้ืนสะพาน 

 2. ระบบระบายน้ํา 

 3. ทางเทา 

 4. ราวสะพาน 

 5. คานคอนกรตีตามยาว 

 6. ตอมอตับริม 

 7. คานคอนกรตี 

 8. แผนรองคาน  

 9. เสาตอมอคอนกรีต  

 10. คานยดึ  

 11. Slope Protection 
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12. อ่ืนๆ เชน รอยตอ ปายจราจร เปนตน 

 

2.5 พื้นที่เสี่ยงตอความเสียหาย 

ในการตรวจสอบโครงสรางสะพาน อยางนอยผูเขาทาํการตรวจสอบตองพิจารณาความ

เสียหายใน 3 พ้ืนที่หลัก คือ พ้ืนที่เสี่ยงตอรอยราว พ้ืนที่เสี่ยงตอการสึกกรอนและพ้ืนที่เสี่ยงตอการ

เกิดการระยะโกงที่ตัวมากเกินไป    

1 พื้นที่เสี่ยงตอรอยราว (Cracked Areas) 

ทุกชิ้นสวนคอนกรีตสมควรตองตรวจสอบวามีรอยราวเกิดขึ้นหรือไม โดยพ้ืนที่เหลานี้เปน

พ้ืนที่สําคัญที่ตองตรวจสอบอยางใกลชิด ไดแก 

• พ้ืนที่รับแรงเฉือน (Shear Zones) พ้ืนที่ที่รับแรงเฉือนสูงจะอยูในตําแหนงของฐานรอง 

(Support) ของแผนพ้ืน คาน โดยรอยราวดังกลาวจะวางตวัในแนวเอียง 

• พ้ืนที่รับแรงดึง (Tension Zones) พ้ืนที่รับแรงดึงเปนพ้ืนที่นาวิตกของ โครงสรางคอนกรีต 

รอยราวเนื่องจากแรงดัดซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดในแนวด่ิงและมักเกิดขึ้นที่ก่ึงกลางคาน และพ้ืน 

(Slab Type) สําหรับคานชวงเดียว (Simple Beam) สวนคานตอเนือ่ง (Continuous Beam) 

รอยราวมักเกิดที่ก่ึงกลางคานและที่ฐานรองรับ 

• พ้ืนที่รับแรงแบกทาน (Bearing Regions) พ้ืนที่รับแรงแบกทานมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการ

แตกกะเทาะ (Spalling) เนื่องจากคอนกรีตขยายตัวและหดตัว รวมทั้งเกิดการกระแทกกันของ

ชิ้นสวนโครงสราง การแตกหักนั้นจะรายแรงมากขึ้นหากมีน้ําและเกลือแทรกอยูในคอนกรีต 

2 พื้นที่เสี่ยงตอการสึกกรอน (Corrosion Prone Areas) 

พ้ืนที่ที่ถูกปกปดอยางมิดชิด บริเวณฐานรอง (Support) และจุดเชือ่มตอ (Connection) เปน

พ้ืนที่ที่เสี่ยงตอการกัดกรอน พ้ืนที่รับน้ําที่กระเซ็นจากผิวจราจร  (Areas Exposed to Spray from the 

Roadway) เปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการแทรกซึมคลอไรด พ้ืนที่ทางผานน้ําที่ระบายจากผิวจราจร  (Areas 

Exposed to Roadway Runoff) ควรตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากการทะลุผานของคลอไรด พ้ืนที่

ที่เกิดคราบสนิมและรอยราวรวมกับคราบขี้เกลือ (Efflorescence) บงชี้ถึงการกัดกรอนของเหล็กเสริม

คอนกรีต 

3 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดระยะโกงตวัทีม่ากเกินไป (Excessive Deflection) 

ความเสียหายทางกายภาพและน้ําหนักบรรทุกที่มากเกินไปเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดระยะโกง

ตวัทีม่ากเกินไปของชิน้สวนคอนกรตี นอกจากนัน้ผลของความเสยีหายทางกายภาพและน้าํหนกั

บรรทุกที่มากเกินไปจะสงผลให พ้ืนสะพานและคอนกรีตอัดแรงมีระยะโกงตัวมากเกินไป  ซึง่แสดงถงึ

การสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวและการยืดตัวของ เหล็กเสริมและ ลวดอัดแรง การกัดกรอนของลวดอัดแรง

และบริเวณสมอยึด (Anchorage) หรือการสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวบริเวณสมอยึด 
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2.6 เครื่องมือพืน้ฐานที่ใชในการตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบโครงสรางสะพานนัน้ วิศวกรและทมีงานผูทาํการตรวจสอบจะตองจัดเตรียม

เครื่องมือและ อุปกรณ ในการ ตรวจสอบใหครอบคลมุและเพียงพอตอการใชงาน ซึง่ เครือ่งมือ และ

อุปกรณพ้ืนฐานนั้นควรจะประกอบดวย 

1. เครื่องมือทาํความสะอาด เชน ไมกวาด แปรงลวด 

2. เครื่องมือตรวจสอบ เชน คอน โซเหลก็ Rebound Hammer 

3. เครื่องมือชวยสังเกต เชน  ไฟฉาย กลองสองทางไกล กลองขยาย 

4. เครื่องมือสําหรับวัด เชน เทปวัดระยะ Crack Width Ruler 

5. เครื่องมือสําหรับบันทึก เชน กลองถายรูปดิจิตอล กลองวีดิโอ 

6. เครื่องมือพิเศษ เชน Ultrasonic Pulse Velocity, Data Logger 

7. เครื่องมือทดสอบทางเคมี เชน สารละลายที่ทําปฏิกิริยากับกรด ที่นิยมใชคือสารละลาย 

ฟนอฟทาลีน (Phenolphthalein) ในแอลกอฮอล เขมขน 1%  

8.  เครื่องมือชวยความปลอดภัย  เชน  หมวกนริภัย  เขม็ขดันริภัย  กรวยยาง   

 9.  เครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน เรือยาง บันได รถกระเชา  

เครือ่งมือทาํความสะอาด 

 ใชเพ่ือทาํความสะอาดโครงสรางในสวนทีม่คีวามสกปรก เชน การทาํความสะอาด คราบฝุน

ละอองและสิ่งสกปรกตามผิวคอนกรีต  เพ่ือใหมองเห็นไดชดัเจนจนสามารถ ตรวจสอบวาเกิดการ

แตกราว ในเนื้อคอนกรีต หรือไม อุปกรณทําความสะอาดที่จําเปนไดแก ไมกวาด ผา น้าํยาทาํความ

สะอาดและแปรงทาํความสะอาดชนดิตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 

                        

รูปที่ 2.1 เครือ่งมือทาํความสะอาด 

เครื่องมือตรวจสอบ 

 เพ่ือใชในการตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของเนือ้คอนกรตีวามีความสมบรูณ หรอืมีโพรง

หรือไม เครือ่งมือดังกลาวไดแก คอน โซลากและ Rebound Hammer ดังแสดงในรทูี ่2.2 
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รูปที่ 2.2 เครื่องมือตรวจสอบ (Rebound Hammer) 

เครื่องมือชวยสังเกต 

 ใชเพ่ือทําใหการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ สามารถเห็นรายละเอียดของการบกพรองใน

โครงสรางไดดียิ่งขึ้น ไดแก อุปกรณใหแสงสวาง แวนขยาย กลองสองทางไกล ดังแสดงในรูปที่ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 เครื่องมือชวยสังเกต 
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เครื่องมือชวยการตรวจวัด 

 ใชเพ่ือบันทึกรายละเอียดของขอบกพรองในโครงสรางที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะไดทําการวาง

แผนการเฝาระวังหรือซอมบํารุง อุปกรณเหลานี้ไดแก ระดับน้ํา เทปวดัความยาว เวอรเนยี และCrack 

Width Ruler ดังแสดงในรูปที่ 2.4 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.4 เครื่องมือชวยการตรวจวัด 

เครื่องมือชวยบันทึก 

 ใชเพ่ือบันทึกยืนยันรายละเอียด และเปนอุปกรณในการชวยจําจากการเก็บขอมูลในสนาม 

เชน กลองถายรูป กลองวีดีโอ ดังแสดงในรูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.5 เครื่องมือชวยบันทึก 

เครื่องมือพิเศษ 

          เปนเครื่องมือที่ใชตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตในสวนที่ไมสามารถมองเห็น

ได หรือใชยืนยันคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ เชน Ultrasonic Pulse Velocity และ Data Logger 

ดังแสดงในรูปที่ 2.6 

รูปที่ 2.6 เครื่องมือชวยพิเศษ 

เครื่องมือชวยทดสอบทางเคมี          

 เปนเครื่องมือเพ่ือแสดงผลจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ หรือหาสาเหตุของการเสื่อมสภาพนั้น 

เชน ฟนอฟทาลนี  ดังแสดงในรปูที ่2.7  

   

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7 เครื่องมือชวยทดสอบทางเคมี 
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เครื่องมือชวยความปลอดภัย  

         อุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูตรวจสอบ เชน เข็มขัดนิรภัย 

แวน และถงุมือ ดังแสดงในรูปที่ 2.8 

 

                  

                          

รูปที่ 2.8 เครื่องมือชวยความปลอดภัย 

เครื่องมือชวยตรวจสอบ 

 เปนอุปกรณที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การเขาถึง สวนโครงสรางที่ตองทําการ

ตรวจสอบ ไดแก เรือ รถกระเชา บันได ดังแสดงในรูปที่ 2.9  

 

             

รูปที่ 2.9 เครื่องมือชวยตรวจสอบ  
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2.7 การตรวจสอบสะพานในสนาม 

 ขั้นตอนการตรวจสอบสะพานในสนามดวยสายตาและการการตรวจสอบดวยเครื่องมือพ้ืนฐาน

สามารถดําเนนิการตามขัน้ตอนไดดังนี ้  

1) ตรวจสอบสภาพเบื้องตน 

เปนการตรวจสอบตาํแหนงและทีต่ัง้ของสะพานตามลกัษณะภูมปิระเทศ และสภาพการใชงาน

ทั่วๆไป  เพ่ือนําไปกําหนดรหัสของสะพาน   กอนทําการตรวจสอบในรายละเอียดของโครงสรางตอไป

โดยดําเนนิการดังนี ้

1. เขยีนแบบรางแสดงตาํแหนงทีต่ัง้ พรอมความกวาง  ความยาวของสะพาน  ชือ่ลาํน้าํ/ 

ลาํคลอง ความกวางโดยประมาณของลาํน้าํ  ทศิเหนอื และขอมูลสาํคญัอ่ืนๆทีจ่าํเปน 

โดยใชแบบฟอรมที่ 1 

2. จัดทาํ KEY PLAN เพ่ือแสดงตาํแหนงของชิ้นสวนโครงสรางสะพาน และกําหนดรหัส 

หรือสัญลักษณ ใหกับชิ้นสวนโครงสรางสะพาน เพ่ือความชดัเจน และความสะดวกใน

การอางอิง เชน 

            พ้ืนสะพาน (Span of Deck) = S 

คาน (Cap Beam)  =   C 

   ตอมอตับริม (Abutment)  = A 

   เสาตอมอ (Peir)   = P 

   ดานซายมือ (Left-hand Side) = L 

   ดาน ขวามือ (Right-hand Side) = R 

          ทัง้นี ้ควรเรยีงลาํดับเลขทีข่องชิน้สวน  และกําหนดดานซาย – ขวาของสะพาน โดยยดึถอื 

จากจุดเริม่ตน ไปหาจุดสิน้สดุของสะพาน ตามตวัอยางในแบบฟอรมที ่2 

2) การตรวจสอบพื้นสะพาน  

หลังจากการกําหนดรหัสเพ่ือการตรวจสอบแลว จึงเริ่ม ทําการตรวจสอบ 3ส 3

1. กําหนดพิกัดและสัญลักษณ  ของชิน้สวนพ้ืนโดยเรยีงลาํดับตามทศิทางทีก่าํหนด

จุดเริ่มตนไวในขอที่ 1 โดยการใชแบบฟอรมที่ 1 และแบบฟอรมที่ 2 บนัทกึตาํแหนง

พิกดัสะพาน ณ จุดดานซายมือของสะพาน 

ะพานดวยสายตา 

และเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใชในการตรวจสอบ โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

พ้ืนสะพานชวงที ่ 1   =     S1 

พ้ืนสะพานชวงที ่ 2    =     S2 

พ้ืนสะพานชวงที ่ 3    =     S3 

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนสะพาน เชน ความหนาของพ้ืนสะพาน ความ

ยาวของชวงสะพาน ความกวางของถนน พรอมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที ่3 

3. ทําการตรวจสอบดวยสายตาและใชเครื่องมือ พ้ืนฐานที่ใชในการตรวจสอบ  พรอมทั้ง

บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที ่4 ดังนี้ 
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• ใชการลาก โซเหลก็  เพ่ือตรวจสอบ ตาํแหนง การหลุดลอนออกเปนแผน  และหา

โพรงในคอนกรตี การลากโซเปนวิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพซึ่งทําไดงายและ

ราคาถกู ซึ่งทดสอบโดยฟงจากเสียงโซที่ลากผานบริเวณที่มีการกะเทาะหรือหลดุ

ลอกเปนแผน (Spalling and Delamination) จะไดยินเสียงที่ไมแนน (Hollow 

Sound) ซึ่งแตกตางจากเสียงที่แนน  (Solid Sound) เม่ือทําการลากโซผาน

คอนกรตีคณุภาพดี โดยมีมาตรฐานการทดสอบ ASTM D4580-86 ดังแสดงใน

รูปที่ 2.10 (เม่ือพบบริเวณที่เสียหาย ถามีเครื่องมือการตรวจสอบพิเศษ ควร

จะตองทําการทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบขอบเขตการกัดกรอนของเหล็กเสริม

และตาํแหนงทีแ่ทจรงิของการหลดุออกเปนแผน (Delamination) วิธีการทดสอบ

เพ่ิมเติมที่นิยมคือ วิธี Impact Echo-Technique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.10 การตรวจสอบการหลุดลอกและโพรงของพ้ืนสะพานโดยการลากโซเหลก็ 

 

• ทําการหาขอบเขตพ้ืนที่เสียหายโดยละเอียดดวยการใชคอนเคาะเพ่ือ

เปรียบเทียบเสียงสะทอน พรอมทําเครื่องหมายกําหนดขอบเขต วิธีการเคาะดวย

คอนเปนเทคนิคที่งาย สามารถ ใหขอมูลพ้ืนที่บริเวณที่มีการหลุด ลอกเปนแผน

(Delamination) ไดดี ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนี้เม่ือเคาะดวยคอนจะไดยินเสียงที่ไมแนน 

(Hollow Sound) เม่ือเปรียบเทียบกับเสียงแนน (Solid Sound) เม่ือเคาะคอนกรีต

คณุภาพดวยคอน  ดังแสดงในรูปที่ 2.11 
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รูปที่ 2.11 การใชคอนเคาะเพื่อตรวจสอบการหลดุลอกเปนแผนและโพรงของพ้ืนสะพาน 

• ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลังดวย Rebound Hammer 

โดยใชคาเฉลี่ยจากการทดสอบ 10 ครัง้จากแตละชิน้สวนโครงสราง ดังแสดงใน

รูปที่ 2.12 

 
 

                      
        รูปที่ 2.12 ทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต โดยใชเครื่องทดสอบ Rebound Hanmmer 

• ตรวจสอบขนาดของรอยแตกราว และวดัความกวางของรอยแตกดวย Crack  

Width Ruler ดังแสดงในรปู 2.13 
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รูป

ที่ 

2.13 การตรวจสอบขนาดของรอยแตกราวดวย Crack Width Ruler 

  

4. ดําเนินการประเมินพ้ืนที่ความเสียหายจากการหลุดลอกและความเสียหายอ่ืนๆ 

• ตกีรดิเพ่ือกําหนดขนาดพ้ืนทีโ่ดยใหมขีนาดประมาณ 2×2 เมตร สําหรับประเมิน

พ้ืนที่การหลุดลอกของพ้ืนผิวคอนกรีต 

• ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายจากการหลุดลอกและจากความเสียหายลักษณะอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนมิ ตองทาํความสะอาดเหลก็เสรมิ  และบริเวณที่เกิดสนิมกอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด  โดยการวดั ขนาดเหล็กเสริมจริง  ณ ปจจุบันโดยใชเวอร

เนยี 

6. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

บันทึกลกัษณะความเสยีหาย ลงในแบบฟอรมที ่ 4 เชน ขนาดความกวาง ความลกึ 

และความยาวของรอยแตกราว ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว ตามขวาง หรือ

แผกระจาย (ไมมีทิศทาง) เพ่ือนําไปใชประเมินระดับความเสียหาย  

7. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกภาพดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  

  

 3) การตรวจสอบทางเทา 

 ทําการตรวจสอบ3ทางเทาส3

1. กําหนดพิกัดและสัญลักษณ ของทางเทาตามลาํดับตามขอ 1. ของการตรวจสอบพ้ืน

สะพานโดยใชแบบฟอรมที ่1 และ แบบฟอรมที ่2 

ะพานตามรหัสที่กําหนดไว ในการตรวจสอบมีขัน้ตอนดังนี ้

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกาย ภาพของทางเทา  เชน ความยาว และความกวางทางเทา 

พรอมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที ่3 

3. ทําการตรวจสอบทางเทาดวยสายตาและใชเครื่องมือในการตรวจสอบ  พรอมบันทึก

ขอมูลลงในแบบฟอรมที ่4 ดังนี้ 

• ใชโซเหล็กลาก เพ่ือตรวจสอบการ หลดุลอกเปนแผน  หรอืโพรงในเนือ้คอนกรีต

โดยการเปรียบเทียบเสียง  
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• ทําการหาขอบเขตพ้ืนที่เสียหายโดยละเอียดดวยการใชคอนเคาะเปรียบเทียบ

เสยีงพรอมทาํเครือ่งหมายกําหนดขอบเขต 

• ใช Rebound Hammer ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลัง 

• ตรวจสอบขนาดของรอยแตกราว  และวดัความกวางรอยแตกราวดวย  Crack 

Width Ruler    

4. ดําเนินการประเมินพ้ืนที่ความเสียหายจากการหลุดลอกและความเสียหายอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน วัดขนาดเหลก็เสรมิจรงิ ณ ปจจุบนั โดยใชเวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหายทุกลักษณะ เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาวของ

รอยแตกราว ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวาง หรือแผกระจาย (ไมมี

ทิศทาง) เพ่ือนาํไปประเมินระดับความเสียหาย  

7. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกภาพดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  

 

 4) การตรวจสอบราวสะพาน 

 ทําการตรวจสอบราวสะพานดวยสายตา และเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบโดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

1. กําหนดลําดับของพิกัดและสัญลักษณของราวสะพานตามขอ1. ของการตรวจสอบพ้ืน

สะพานโดยการใชแบบฟอรมที ่1 และแบบฟอรมที่ 2 

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของราวสะพาน เชน ความยาวของชวงสะพาน ความ

กวางและความลึกของคานราวสะพาน พรอมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที ่3 

3. ทําการตรวจสอบดวยสายตาและใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ  ลงใน

แบบฟอรมที่ 4 ดังนี้ 

• ใชคอนเคาะเพ่ือตรวจโพรง หรอืการหลดุลอกเปนแผน โดยการเปรียบเทียบเสียง 

• ใช Crack Width Ruler วัดขนาดของรอยแตกราว และวดัความยาวของรอยแตก  

• ใช Rebound Hammer ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลัง 

4. ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายในลักษณะอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน ขนาดเหล็กเสริมจริง ณ ปจจุบันโดยใชเวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหายทุกลักษณะ เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาวของ

รอยแตกราว ลักษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวาง หรือแผกระจาย (ไมมี

ทิศทาง) เพ่ือนาํไปประเมินระดับความเสียหาย 

7. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกภาพดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  
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 5) การตรวจสอบตอมอตับริม – คานตวักลาง 

 ทําการตรวจสอบ 3ส 3

1. กําหนดพิกัดและสัญลักษณตามขอ  1. ของการตรวจสอบพ้ืนโดยใชแบบฟอรมที่ 1 

และแบบฟอรมที่ 2 

ะพานดวยสายตา และ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ มี

ขัน้ตอนดังนี้ 

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกาย ภาพของสะพาน เชน ความยาวของชวงสะพาน ความ

กวางของถนน ลงในแบบฟอรมที ่3 

3. ทําการตรวจสอบดวยสายตาและใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ  ลงใน

แบบฟอรมที่ 4 ดังนี้ 

• ใชคอนเคาะเพ่ือตรวจโพรง หรอืการหลดุลอกเปนแผน โดยการเปรียบเทียบเสียง 

• ใช Crack Width Ruler วัดขนาดของรอยแตกราว และวดัความกวางของรอย

แตก  

• ใช Rebound Hammer ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลังใน

แตละชิ้นสวนโครงสราง 

4. ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายในลักษณะอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน ขนาดเหลก็เสรมิจรงิ ณ ปจจุบนั โดยใชเวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสยีหาย  ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหาย เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาวของรอย

แตกราว  ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวางหรอืแผกระจาย  (ไมมี

ทิศทาง) เพ่ือประเมินระดับความเสียหาย 

7. ทดสอบการเกิดปฏิกริยาคารบอเนชั่น โดยใชสารละลายฟนอฟทาลีน เขมขน1 % ฉีด

พนไปบนคอนกรีตที่ทําความสะอาดแลว ถาพบวาผิวคอนกรีตเปนสีชมพูแสดงวาเนื้อ

คอนกรีตเกิดปฏิกิริยาคารบอเนชั่นแลว 

8. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  

 

6) การตรวจสอบเสาตอมอ 

 ทําการตรวจสอบ3เสาตอมอส 3

1. กําหนดลาํดับพิกัดและสัญลักษณ ของเสาตอมอ ตามขอ 1. ตามการตรวจสอบพ้ืน

สะพานโดยใชแบบฟอรมที ่1 และแบบฟอรมที่ 2 

ะพานดวยสายตาและ เครื่องมือ พ้ืนฐานที่ใชในการตรวจสอบ มี

ขัน้ตอนดังนี้ 

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกาย ภาพของสะพาน เชน ความ สูงของตอมอสะพาน ขนาด

ความกวางของตอมอ พรอมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที ่3 
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3. ทําการตรวจสอบ ตอมอดวยสายตาและใชเครื่องมือในการตรวจสอบ  พรอมบันทึก

ขอมูลลงในแบบฟอรมที ่4 ดังนี้ 

• ใชคอนเคาะเพ่ือตรวจโพรง หรอืการหลดุลอกเปนแผน โดยการเปรียบเทียบเสียง 

• ใช Crack Width Ruler ตรวจสอบขนาดของรอยแตกราว และวดัความกวาง ของ

รอยแตก  

•  ใช Rebound Hammer ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลังดัง 

                        แสดงในรปูที ่2.14 

                                     

   
รูปที่ 2.14 ทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตดวย Rebound hammer 

 

4. ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายในลักษณะอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน วัดขนาดเหล็กเสริมจริง ที่เหลือ ณ ปจจุบนั โดยใช

เวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหาย ในทุกลักษณะ เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาว

ของรอยแตกราว  ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวาง หรอืแผกระจาย

(ไมมีทิศทาง) เพ่ือประเมินระดับความเสียหาย 

7. ทดสอบการเกิดปฏิกริยาคารบอเนชั่น โดยใชสารละลายฟนอฟทาลีน เขมขน 1% (ถา

ทาํได) 

8. ทดสอบการแทรกซึมของปริมาณคลอไรด (ถาทาํได) 

9. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกภาพดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  
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ขอแนะนํา กรณีทีห่นวยงานของกรมทางหลวงชนบทมีเครือ่งมือตรวจสอบพิเศษ ควรใชการ

ตรวจสอบหาความลกึของรอยแตกและสภาพการเกิดสนมิของเหลก็และควรทาํการตรวจสอบความ

เสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีดังนี้ 

การทดสอบหาปริมาณคลอไรดและซัลเฟต 

การทดสอบนี้เหมาะสําหรับประเมินสภาพโครงสรางสะพานคอนกรตีของกรมทางหลวงชนบท

ในสวนของตอมอและพ้ืนดานลาง โดยเฉพาะพ้ืนทีใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและจังหวดัทีต่ดิ

ชายทะเล ที่คาดวาเกิดการแทรกซึม จากสารเคมีรุนแรงและเกิดการกัดกรอนของเหล็กเสริมคอนกรีต  

หากคลอไรดแทรกซึมเขาไปในแผนพ้ืนคอนกรีต จะนําไปสูการกัดกรอนของเหล็กเสริมและรอยราวใน

คอนกรีต ในการทดสอบเพ่ือตรวจสอบปริมาณคลอไรดในคอนกรีตจะตองทําลายเนื้อคอนกรีต

บางสวน เพราะตองเก็บตัวอยางโดยการเจาะคอนกรีต (Core Sampling) แลวนําตัวอยางคอนกรีตไป

ทดสอบในหองปฏิบัติการเพ่ือไดขอมูลที่ตองการ 

คลอไรดในรูปของคลอไรดอิออนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความเปนดางของคอนกรีตลดลง เม่ือ

คอนกรีตมีปริมาณน้ําและออกซิเจนเพียงพอจะทําใหเหล็กเสริมในคอนกรีตเกิดสนิม และถูกกัดกรอน

ตามปฏิกิริยา  Anodic and Cathodic โดยมากแลวคลอไรดที่มีผลตอการกัดกรอนจะมาจาก

สภาพแวดลอม เชน น้าํเกลอื น้าํกรอย หรอืดิน นอกจากนัน้ ในสวนของคอนกรีตอาจมีสวนประกอบ

ของคลอไรดได เชน คลอไรดในน้ําที่ผสมคอนกรีต หรือ คลอไรดในทรายหรือหิน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง

แหลงใกลทะเล)  

การวิเคราะหผลการทดสอบตามหลักเกณฑของสถาบันคอนกรีตอเมริกา (ACI) กําหนด

ปริมาณคลอไรดเพ่ือมิใหมีปริมาณเพียงพอที่จะกอใหเกิดกระบวนการกัดกรอนของเหล็กเสริมใน

โครงสราง ดังนี้ 

• สําหรับโครงสรางคอนกรีตอัดแรง (Prestress Concrete) ไมเกินรอยละ  0.08 ของ                  

น้าํหนกัซเีมนต 

• สําหรับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมเกินรอยละ 0.08 ของน้าํหนกัซเีมนต 

วธิ ีChloride 90-day Ponding Test 

วิธีการนี้ตองขังสารละลายโซเดียมคลอไรด 3% บนแผนคอนกรีตเปนระยะเวลาไมนอยกวา 4 

เดือน หลงัจากนัน้จะตองเก็บตวัอยางโดยการเจาะคอนกรตี  (Core Sampling) แลวนําตัวอยาง

คอนกรีตไปทดสอบในหองปฏิบัติการเพ่ือหาปริมาณคลอไรดอิออน 

 

การนําไปใช: สามารถทดสอบไดทุกพ้ืนที่ที่เสียงตอการแทรกซึมของคลอไรดอิออน 

ขอดี: สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการแทรกซึมของคลอไรดอิออน 

ขอเสีย: ตองใชระยะเวลานานในการทดสอบและวิเคราะห และตองเก็บตัวอยางคอนกรีตเพ่ือ

นําไปทดสอบในหองปฏิบัติการ 
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2.8 รูปแบบการรายงานและฟอรมการตรวจสอบ 

แบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบสะพาน แบงออกเปน 5 แบบฟอรมคอื 

1. แบบฟอรมที่ 1 ผังแสดงตาํแหนงสะพาน 

2. แบบฟอรมที่ 2 ผังแสดงรปูตดัสะพาน 

3. แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมบันทึกลักษณะโครงสรางสะพาน 

4. แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมบนัทกึความเสยีหาย 

5. แบบฟอรมที่ 5 แสดงตาํแหนงและรปูภาพความเสยีหาย 
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แบบฟอรมที่ 1 ผังแสดงตําแหนงสะพาน 
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แบบฟอรมที่ 1 ผังแสดงตําแหนงสะพาน 

 

 

 

      ความยาวสะพาน

คลอง……………...

    

ตัวอยางผังสะพาน

ทิศเหนือ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ดานซายมือ

ดานขวามือต
น
ท
า
ง

ความกวางสะพาน
  
ป

ล
า
ย
ท

า
ง

S
T
A
.1

5
+
4
5
5

S
T
A
.1

5
+
4
9
5

ความกวางของลําน้ํา
ปายจราจร

    30 เมตร 

   ณ. ม.ค.51

ทิศทางการไหลของลําน้ํา

เสาไฟสองสวาง

     จุดเริ่มตน (GPS)

ความกวางสะพาน 8 เมตร 

ความยาวทั้งหมดของสะพาน 40 เมตร

สะพาน 2 ชองจราจร 2 ทิศทาง
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แบบฟอรมที่ 2  ผังแสดงรูปตัดสะพาน 
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  S4S1 S2 S3

P1/1

P1/2

P1/3

P1/4

P1/5 P2/5

P2/4

P2/3

P2/2

P2/1

P3/3

P3/2

P3/1

P3/4

P3/5

C1

C2

C3

A1 A2

ตนทาง

   จุดเริ่มตน
2

2

11

 S
TA

.1
5+

45
5

 

ทิศทางการไหลของน้ํา

8.
00

40.00

กรุงเทพฯ นครนายก

 S
TA

.1
5+

49
5

                    
                                             แบบรางแปลนสะพาน 

         

ความยาวทั้งหมดของสะพาน

ความยาวชวงสะพาน

A1

S1

P1

C1

S2 S3 S4

A2
P2

C2

P3

C3

กรุงเทพ

4@10=40 เมตร

      
     รปูตดัตามยาว 1-1 

 

         
ความกวางของสะพาน

ความกวางของถนน

ความหนาพื้นสะพาน

(S) 0.20 m
C1

 P1/1  P1/5P1/2  P1/4 P1/3ความสูงเสา

 
                    รปูตดัตามขวาง 2-2 

 

 

 

 

คานรองรับ ( C ) 

0.50 x 0.70 m  

ตอมอกลาง ( P ) 

0.40 x 0.40 m.  
 

 

 

ตัวอยางผังแสดงรูปตัดสะพาน 
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แบบฟอรมที่ 3  แบบฟอรมบันทึกลักษณะโครงสรางสะพาน 

 

ชื่อสะพาน..............................................................       วันท่ีทําการสํารวจ............................................................ 

เวลาสํารวจ เริ่ม....................................................        เสร็จ................................................................... ............. 

สภาพอากาศ.......................................................        วิธีการสํารวจ...................................................... .............. 

หนวยงานรับผิดชอบ....................................................................................................................... .................... 

 
ขอมูลทั่วไปของสะพาน ขอมูลโครงสรางสะพาน 

1 จังหวัด  รหัสจังหวัด  10 โครงสรางหลัก 

2 รหัสสายทาง   วัสดุประเภท  

3 หลักกิโลเมตร  11 โครงสรางชวง Approach 

4 ชื่อสะพาน   วัสดุประเภท  

5 ชื่อลํานํ้า  12 จํานวนชวงสะพาน  

6 หมูบาน  13 จํานวนชวงสะพาน Approach  

7 ตําบล  14 โครงสรางพื้นสะพาน  

8 อําเภอ  15. ผิวจราจร  

9 ตําแหนง GPS E                       N      

          

ขอมูลการใชงานสะพาน ขอมูลทางเรขาคริต 

16 ปที่สราง  20 ความยาวชวงสะพานสูง (m.)  

17 ปที่ทําการซอมแซมลาสุด  21 ความยาวสะพานทั้งหมด(m.)  

18 ประเภทการใชงาน  22 ความกวางทางเทา (m.) 

19 ทิศทางการจราจร  จํานวนเลน   ซาย  ขวา  

   23 ความกวางถนน (m.)  

   24 ความกวางโครงสรางสะพาน (m.)  

   25 ความกวางชวงApproach (m.)  

   26 แนวเอียงของสะพาน (องศา)  

   27 ระยะนอยที่สุดเหนือสะพาน (m.)  

   28 ระยะนอยที่สุดใตสะพาน (m.)  

          

ขอมูลทางนํ้า  หมายเหตุ    

29 ลักษณะทางนํ้า   ................................................................................... 

30 การปองกันตอมอ   …………………………………………………………… 

31 ความสูงคมนาคมใตสะพาน (m.)   …………………………………………………………… 

32 ความกวางคมนาคมใตสะพาน (m.)   …………………………………………………………… 
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แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย 

ชื่อสะพาน.....................................คลอง......................................กม............................................ตําบล.............................อําเภอ......………… จังหวัด....... 

ลาํดับ สะพาน ตาํแหนง 

แต
กร

าว
   

   
 

กร
ะเ

ทา
ะ 

หล
ดุล

อก
   

   

หล
ุดอ

อก
เป

นแ
ผน

   
 

รูพ
รุน

  

คร
าบ

เก
ลือ

 , 
สูญ

เส
ียน

้ํา 
   

 

สึก
กร

อน
 

เป
นส

นิม
 

รายละเอียดความเสียหาย สภาพ หมายเลขรูปอางอิง 

1 พ้ืนสะพานคอนกรตี                         

2 ระบบระบายน้ํา                         

3 ทางเทา                         

4 ราวสะพาน                         

5 คานคอนกรตีตามยาว                         

6 ตอมอตับริม                          

7 คาน                          

8 แผนรองคาน                         

9 เสาตอมอคอนกรีต                         

10 คานยดึ                         

11 Slope  protection                         

12 อ่ืนๆ ( ระบุ)                          
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ตัวอยาง  แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย 

ชื่อสะพาน..........คลองใหญ........คลอง.........คลองใหญ........กม...........1+100..........ตําบล.....ทรายมูล......อําเภอ......องครักษ…… จังหวัด.......นครนายก...... 

ลาํดับ สะพาน ตาํแหนง 

แต
กร

าว
   

   
 

กร
ะเ

ทา
ะ 

หล
ดุล

อก
   

   
หล

ุดอ
อก

เป
นแ

ผน
   

 
รูพ

รุน
  

คร
าบ

เก
ลือ

 , 
สูญ

เส
ียน

้ํา 
   

 
สึก

กร
อน

 
เป

นส
นิม

 

รายละเอียดความเสียหาย สภาพ 
หมายเลข

รูปอางอิง 

1 พ้ืนสะพานคอนกรตี - - - - - - - - - - - - 

2 ระบบระบายน้ํา - - - - - - - - - - - - 

3 ทางเทา - - - - - - - - - - - - 

4 ราวสะพาน - - - - - - - - - - - - 

5 คานคอนกรตีตามยาว - - - - - - - - - - - - 

6 ตอมอตับริม ( A1 1 - - - - - - - 
เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม.  แย 2.17 

7 คาน  - - - - - - - - - - - - 

8 แผนรองคาน - - - - - - - - - - - - 

9 เสาตอมอคอนกรีต P1/1 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 
มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150มม.  

เปนสนมิเหลก็ยนื ขนาด DB 20(18) มม.ยาวประมาณ 30 ซม.

และเหลก็ปลอก ขนาด RB 9(6) มม.ยาวประมาณ 20 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.20 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย  (ตฮ) 

ชื่อสะพาน..........คลองใหญ........คลอง.........คลองใหญ........กม...........1+100..........ตําบล.....ทรายมูล......อําเภอ......องครักษ…… จังหวัด.......นครนายก...... 

ลาํดับ สะพาน ตาํแหนง 

แต
กร

าว
   

   
 

กร
ะเ

ทา
ะ 

หล
ดุล

อก
   

   
หล

ุดอ
อก

เป
นแ

ผน
   

 
รูพ

รุน
  

คร
าบ

เก
ลือ

 , 
สูญ

เส
ียน

้ํา 
   

 
สึก

กร
อน

 
เป

นส
นิม

 

รายละเอียดความเสียหาย สภาพ 
หมายเลข

รูปอางอิง 

  

P1/2 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

เปนสนิมเหล็กยืน ขนาด DB 20(17) มม.ยาวประมาณ 45 ซม.และเหล็ก

ปลอก ขนาด RB 9(7) มม.ยาวประมาณ 40 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.20 

  P1/3 1 - - - - - - - เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. แย 2.21 

  

P1/4 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150มม.  

เปนสนิมเหล็กยืน ขนาด DB 20(17) มม.ยาวประมาณ 40 ซม.และเหล็ก

ปลอก ขนาด RB 9(6) มม.ยาวประมาณ 20 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.22 

 

  

P1/5 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา150 มม.  

เปนสนิมเหล็กยืน ขนาด DB 20(18) มม.ยาวประมาณ 30 ซม.และเหล็ก

ปลอก ขนาด RB 9(6) มม.ยาวประมาณ 20 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.23 

10 คานยึด - - - - - - - - - - - - 

11 Slope  protection - - - - - - - - - - - - 

12 อื่นๆ ( ระบุ)  - - - - - - - - - - - - 
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แบบฟอรมที่ 5 แสดงตําแหนงและรูปภาพความเสียหาย 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมที่ 5  แสดงตําแหนงและรูปภาพความเสียหาย 

 

 

รูปที่ 2.15 แสดงตําแหนงความเสียหายที่ ตอมอตับริม (A1) 

 

 
 

รูปที่ 2.16 แสดงภาพความเสียหาย 

 
 

ตําแหนงท่ีเกิดความเสียหาย 
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รูปที่ 2.17 แสดงตาํแหนงความเสยีหายที ่P1/1-P1/5 

 

 
 

 

 

รูปที่ 2.18 แสดงภาพความเสียหายของเสาตอมอ P1/1-P1/5 

 

P1/5 

P1/4 
P1/3 

P1/1 

P1/1 
P1/2 

P1/1 P1/2 P1/3 P1/4 P1/5 
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รูปที่ 2.19 แสดงภาพความเสียหายของเสาตอมอ P1/1-P1/5 

 

 
 

รูปที่ 2.20 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/1 และ P1/2 

 

 

P1/1 
P1/2 
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รูปที่ 2.21 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/3 

 

 
 

รูปที่ 2.22 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/4 

 

 

P1/3 

P1/4 
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รูปที่ 2.23 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1/5 
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3 

ลกัษณะและสาเหตุแของความเสียหาย  

 

เนือ้หาในบทนีจ้ะกลาวคลอบคลมุถงึ ลกัษณะความเสยีหายของสะพานทีพ่บจากการสาํรวจ 

รวมทั้งการสรุปถึงตําแหนงหรือชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางสะพาน ที่เกิดความเสียหายขึ้นบอยๆ  ใน

สวนสุดทายจะกลาวถึงการพิจารณาสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายนั้นและทฤษฎีสนับสนุน 

  

3.1 ลักษณะความเสียหาย 

ลักษณะความเสียหายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เม่ือพิจารณาตาม AASHTO Manual 

for Bridge Maintenance (1976) และ Concrete in Practice (National Ready Mixed Concrete 

Association, 2004) สามารถทาํการพิจารณาลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น กับโครงสรางสะพานของ

กรมทางหลวงชนบท ที่มักจะพบโดยทั่วไปไดดังนี้  

1.  การแตกราว (Crack) 

2. การหลดุกะเทาะ (Spalling) 

3. การหลดุลอก (Scalling) 

4. การหลุดออกเปนแผน (Delamination) 

5. การเปนรูพรุน (Honeycomb) 

6. การเปนคราบเกลือ  การสูญเสียน้ํา (Efflorescence)  

7. การสึกกรอน (Erosion)  

8. การเปนสนิม (Corrosion)  

  

แตกราว  (Cracking) รอยแตกอาจเกิดขึ้นเพียงสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของแตละชิ้นสวน

คอนกรตี ขนาดของรอยแตกอาจถกูแยกแยะออกเปน รอยแตกขนาดเทาเสนผม รอยแตกขนาดกลาง 

หรือรอยแตกขนาดใหญ รอยแตกขนาดเทาเสนผมจะเปนรอยแตกที่ไมสามารถวัดขนาดไดดวย

อุปกรณธรรมดา รอยแตกเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญมากและควรที่จะไดรับการตรวจสอบและบันทึกไวใน

บันทึกการตรวจสอบ (Raina, 1994) 

ในพ้ืนสะพานทีเ่ปนคอนกรตี รอยแตกจากอุณหภูมแิละการหดตวัสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในแนว

ขวาง (Transverse) และแนวยาว (Longitudinal) สําหรับในตอมอตับริมรอยแตกเหลานี้จะอยูใน

แนวตัง้ สวนในคานคอนกรตีรอยแตกเหลานีจ้ะเกิดขึน้ในแนวตัง้หรอืแนวขวางบนตวัชิน้สวนนัน้ 

(ASSTHO, 1976; Emmons, 1993; กรมทางหลวง 2549) ตัวอยางลักษณะของการแตกราวของ

คอนกรีตแสดงไวในรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 แสดงพ้ืนผวิสะพาน และตอมอที่แตกราวเสียหาย 

 

1. หลดุกะเทาะ (Spalling) คือการยุบตัวหรอืหลดุออกของคอนกรีตเปนรูปคลายวงกลม

หรือวงรี มีสาเหตุมาจากการแยกตัวหรือการถูกเคลื่อนยายของสวนใดสวนหนึ่งของคอนกรีตที่ผิวหนา 

ทําใหเห็นรอยแตกที่คอนขางจะขนานกับผิวคอนกรีต มีสาเหตุ สวนใหญมาจากการที่เหล็กเสริมเปน

สนิมจนดันคอนกรตีแตกกะเทาะออก และการเกิดแรงเสยีดทานจากการขยายตวัเนือ่งจากความรอน 

การหลุดกะเทาะสามารถแบงออกตามขนาดไดคอื การหลดุ กะเทาะขนาดเลก็จะมีความลกึนอยกวา 

2.5 มม. หรือเสนผานศูนยกลางประมาณ 15 มม. หากมีขนาดใหญขึน้คอืมีความลกึมากกวา  2.5 มม. 

หรือเสนผานศูนยกลางมากกวา 15 มม. ถือวาเปนการหลุดกะเทาะขนาดใหญ เม่ือทาํการตรวจสอบ

เก่ียวกับการหลุดกะเทาะ ผูตรวจสอบจะตองระบุตําแหนงของรอย กะเทาะ ขนาดของพ้ืนทีแ่ละความ

ลึกของการกะเทาะ ตัวอยางลักษณะของการหลุดกะเทาะ (AASHTO, 1976; Raina, 1994) แสดงไว

ในรูปที่ 3.2 

 

   
 

รูปที่ 3.2 แสดงรอยชํารุดเนื่องจากเกิดการหลุดกะเทาะ 

 

2. หลดุลอก (Scaling) หรือการหลุดลอกของผิวหนา  เปนการเกิดความเสียหายใน

ลักษณะที่มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนาและมวลรวมคอนกรีตในบริเวณหนึ่งๆอยางตอเนื่องและ

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (Gradual and Continuing) จะสามารถบอกปริมาณการเสียหายประเภทนี้ โดยการวัด

ขนาดพ้ืนทีแ่ละความลกึของการหลดุ ลอก รวมทัง้ความชดัเจนในการมองเห็นมวลรวม AASHTO 

Manual for Bridge Maintenain (1976) ไดแบงระดับความเสียหายนี้ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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1. ขนาดเบา มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา จนถึงความลึก 6 มม. และสามารถมองเห็น

มวลรวมหยาบได 

2. ขนาดกลาง มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา  ตั้งแตความลึก 6 มม. จนถงึ 12 มม. และ

มีการสูญเสียเนื้อปูนระหวางมวลรวม 

3. ขนาดรุนแรง มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา ตั้งแตความลึก 12 มม. จนถงึ 25 มม. 

และสามารถมองเห็นมวลรวมหยาบไดชดัเจนมาก 

4. ขนาดรุนแรงมาก มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการสูญเสียปูนฉาบ

ที่ผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนที่อยูรอบๆมวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป 

และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

 

ในการรายงานผลการตรวจสอบการหลุด ลอกนี้ ผูตรวจสอบควรตองระบุตําแหนงของการ

ชํารุดขนาดของพ้ืนที่ที่ชํารุดและความลึกของการชํารุดนี้ ตัวอยางลักษณะของการหลุ ดลอก แสดงไว

ในรูปที่ 3.3 

 รูปที่ 3.3 แสดงการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนาและมวลรวมคอนกรีตเนื่องจากการหลุดลอก 

 

4. หลดุออกเปนแผน  (Delamination) เปนลักษณะการหลุดแยกออกของชั้นตางๆของ

คอนกรีตที่ผิวนอกสุดหรือสวนที่อยูใกลผิวนอกสุดของชั้นเหล็กเสริม สาเหตุหลักของการหลุดชนิดนี้

คือ การขยายตัวของเหล็กเสริมที่เปนสนิม เนื่องมาจากการแทรกซึมของสารจําพวก เกลือคลอไรด   

สนิมที่เกิดขึ้นจะเขาไปครอบคลุมและมีปริมาณมากถึง 10 เทาของปริมาตรเหล็กเสริม พ้ืนที่ที่เกิดการ

หลุดออกของคอนกรีตนี้ จะเปนโพรงขางใตผิวคอนกรีต โดยสังเกตไดจากการฟงเสียงเม่ือใชคอนเคาะ 

และเม่ือพ้ืนที่สวนดังกลาวไดหลุดออกจากชิ้นสวนอยางถาวร จึงเรียกไดวาเปนการหลุดออกเปนแผน 

เม่ือทําการตรวจสอบถึงความเสียหายนี้ ควรที่จะตองระบุตําแหนงและขนาดของพ้ืนที่ที่เกิดการชํารุด  

(Raina, 1994; NRCA, 1998; การทางพิเศษแหงประเทศไทย )ตัวอยางลักษณะของการหลุดออกเปน

แผน  แสดงไวในรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.4 แสดงความเสียหายที่เกิดจากการหลุดออกเปนแผน 

 

5. รูพรุน (Honeycomb) เปนการเกิดรูพรุนและชองวางบนเนื้อคอนกรีตที่มีลักษณะคลาย

รวงผึง้ มีสาเหตมุาจากการจ้ี หรือการเขยา คอนกรีตไมเหมาะสมระหวางการกอสราง หรือการรั่วซึม

ของน้ําปูน อันเปนผลใหเกิดการแยกตวัของมวลรวมหยาบออกจากมวลรวมละเอียดและซเีมนต  

(Emmons, 1993; Raina, 1994) ตัวอยางลักษณะของการเกิดรูพรุน แสดงไวในรูปที่ 3.5 

 

   
 

รูปที่ 3.5 แสดงการเกิดรูพรุนและชองวางบนเนื้อคอนกรีต 

 

6. คราบเกลือ และสูญเสียนํ้า (Efflorescence) หรือการเกิดขี้เกลือ คือ การเกิดคราบสี

ขาวบนคอนกรีต มีสาเหตุมาจากการตกผลึกของสารละลายประเภทเกลือ  แคลเซียมคลอไรด  

(Calcium Chloride) ซึ่งออกมาสูผิวคอนกรีตไดโดยผานการดูดซับและการไหลเวียนของความชื้นใน

คอนกรีต การเกิดคราบเกลือนี้เปนตัวบงชี้วาคอนกรีตนั้นไดถูกปนเปอนแลว (Contaminated) 

ตัวอยางลักษณะของการเกิดคราบเกลือ (Emmons, 1993; Raina, 1994) แสดงไวในรูปที่ 3.6 
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รูปที่ 3.6 แสดงการเกิดคราบเกลือบนเนื้อคอนกรีต 

 

7. สึกกรอน (Erosion) การสึกกรอนเปนผลมาจากการที่แรงภายนอกไดกระทําตอผิวของ 

ชิ้นสวนที่เปนคอนกรีต การกัดเซาะของกระแสน้ําที่มีกรวดทรายและโคลนตมอยูมาก หรือการแตกดัว

ของฟองอากาศ ซึ่งกระทบบนผิวคอนกรีต ก็สามารถทําใหคอนกรีตเกิดการสึกกรอนได โดยเฉพาะที่

บริเวณตอมอ คานยดึและเสาเข็ม เชนเดียวกับคอนกรีตที่อยูในบริเวณที่มีคลื่นมาก ก็อาจเกิดการสึก

กรอนไดโดยการถูกกระทบจากทรายและโคลนที่อยูในน้ํา ตัวอยางลักษณะของการเกิดการสึกกรอน 

(Emmons, 1993; Raina, 1994) แสดงไวในรูปที่ 3.7 

   
 

รูปที่ 3.7 แสดงการเกิดการสึกกรอนตอผิวของชิ้นสวน 

 

8. เปนสนิม (Corrosion) การเกิดสนิมในเหล็กเสริมเปนผลสืบเนื่องมาจาก ผลทางเคมีของ

คอนกรีต เหล็กเสริมซึ่งฝงอยูในเนื้อคอนกรีตจะถูกปกปองมิใหเกิดสนิมในสภาวะแวดลอมที่มีความ

เปนดางสูง จะมีชั้นเยื่อบางๆอยูที่ผิวของเหล็กเสริมเพ่ือปองกันไมใหเกิดสนิม การปองกันของ

คอนกรีตวิธีนี้จะหมดไปเม่ือมีการแทรกซมึของสารพวกคลอไรด ซึง่ทาํใหน้าํและออกซเิจนสามารถ ซึม

ผานเขาไปสรางความเสียหายตอเหล็กเสริม  โดยการสรางไอออนออกไซดหรือสนิมขึ้น ไอออนของ

คลอไรดที่เกิดขึ้นในคอนกรีตนี้จะเขาสูเหล็กเสริมโดยแพรกระจายซึมเขาคอนกรีตหรือเขาตามรอย

แตกในคอนกรีต ตัวอยางลักษณะของการเกิดการสึกกรอน (Emmons, 1993; Raina, 1994; 

Emmons, 2007) แสดงไวในรูปที่ 3.8 
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รูปที่ 3.8 แสดงการเกิดสนิมในเหล็กเสริม 

 

3.2  การแบงกลุมของลักษณะความเสียหาย 

AASHTO Manual for Bridge Maintenance (1976) ไดแนะนาํลกัษณะความเสยีหายหลัก ที่

มีผลตอความปลอดภัยของโครงสรางสะพานไว 3 กลุม คือ  

กลุมที่ 1  กลุมความเสียหายจากการแตกราว  

กลุมที่ 2  กลุมความเสียหายจากการหลดุกะเทาะ  

กลุมที่ 3  กลุมความเสียหายจากการหลดุลอก  

 

ดังนัน้  จึงไดจดักลุมของลกัษณะความเสยีหายทัง้ 8 ไวเปน 3 กลุม ดังแสดงในตารางที ่3.1 

ตารางที ่3.1 แสดงการแบงกลุมลักษณะความเสียหายจากทั้ง 8 ลักษณะ  เปน  3  กลุม 

1. กลุมความเสียหายจากการ

แตกราว 

2. กลุมความเสียหายจากการหลุด

กะเทาะ 

3. กลุมความเสียหายจากการ 

หลุดลอก 

-  แตกราว -  หลุดกะเทาะ -  หลุดลอก 

-  เปนสนิม -  หลุดลอนเปนแผน -  สึกกรอน 

 -  เปนรูพรุน -  การเปนคราบเกลือ 

 -  เปนสนิม  

หมายเหตุ การเปนสนิมมักจะเกิดคูกับการแตกราวและหลุดกะเทาะ 

 

3.3 โอกาสของการเกิดความเสยีหายในชิน้สวนตางๆ ของสะพาน 

เม่ือพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสยีหายในแตละกลุมของชิน้สวนโครงสราง ซึง่แบง

ออกเปน 3 กลุม ไดแก  

1) กลุมของโครงสรางพ้ืนสะพาน ประกอบไปดวยชิน้สวนพ้ืนสะพาน ราวสะพาน และทางเทา 

2) กลุมของชิน้สวนคานคอนกรตี ประกอบไปดวยคานคอนกรตีตามขวาง คานคอนกรตี    

ตามยาว คานรดั  

3) กลุมของโครงสรางตอมอ ประกอบไปดวยเสาตอมอตับกลาง และตอมอตับริม  

  

 



    3-7 

 

 ในคูมือนี้ไดสรุปโอกาสในการเกิดความเสียหายที่แตละชิ้นสวนของสะพาน ดังแสดงในตาราง 

ที่ 3.2 และสรุปตําแหนงที่มักเกิดความเสียหายใน แตละสวนของสะพาน ซึง่เปนขอแนะนาํ ทีผู่ทาํการ

ตรวจสอบควรใหความสาํคญั  และเพ่ิมความละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ  ดังแสดงไวในตารางที ่3.3 

 

ตารางที ่3.2 แสดงโอกาสในการเกิดความเสียหายที่ชิ้นสวนของสะพาน 

กลุมของชิ้นสวนโครงสราง 
โอกาสการเกิดความเสียหายลักษณะตางๆ 

แตกราว หลุดกะเทาะ หลดุลอก เปนสนิม 

กลุมพ้ืนสะพาน / / / / 

กลุมคานคอนกรีต / / / / 

กลุมตอมอ และ ตอมอตับริม / / / / 

 

ตารางที ่3.3 แสดงตาํแหนงทีม่กัเกิดความเสยีหายในแตละสวนของสะพาน 

 พ้ืน คาน ตอมอ  

แตกราว 

(Crack) 

• พ้ืนบนท่ัวไป • กลางคาน • ท่ัวไป มีรอยแตกในแนวดิ่ง

และบางสวนในแนวราบ 

หลดุกะเทาะ 

(Spalling) 

• พ้ืนบนบริเวณใกลรอยตอ 

• พ้ืนลางบริเวณใกลท่ีวาง

กับคานรับ 

• สวนลาง 

• ดานขางของคานท่ีวางริม

นอก 

• ท่ัวไป พบพรอมสนิมใน

เหล็ก 

หลดุลอก 

(Scaling) 

• เกิดมากท่ีพ้ืนบน 

• พ้ืนลางท่ีมีความชื้นสูง 

• ทองคาน 

• บริเวณท่ีสัมผัสกับผิวน้ํา 

• บริเวณท่ีอยูกับผิวน้ํา 

• บริเวณท่ีสัมผัสกับผิวน้ํา 

* ในแผนยางรองรับยังไมพบความเสียหาย  

 

3.4   สาเหตขุองความเสยีหาย 

สาเหตุความเสยีหายของสะพานในโครงขายทางหลวงชนบททีเ่กิดจากการเสือ่มสภาพของ

คอนกรีต สามารถแยกเปนกลุมตามลักษณะความเสียหาย คือ 

  

1)  นํ้าในสวนผสมของคอนกรตีมากเกินไป 

 ในกระบวนการทํางานกอสราง บอยครั้งที่เกิดความผิดพลาดจากการใชสวนผสมของ

คอนกรีต (Mix Design) ทีไ่มไดสดัสวนตามขอกําหนดของกรมทางหลวงชนบท โดยเฉพาะการใชน้าํ

ในสวนผสมมากเกินไป เพ่ือใหสามารถทําการเทคอนกรีตไดงายและสะดวก ผลที่ตามมาคือทําให

คอนกรีตเกิดการคืบ ( Creep) ไดมากขึน้ ความทบึน้าํนอยลง และยงัทาํใหความตานทานตอการสกึ

กรอนและการหลุดลอกนอยลงไปดวย  โดยเฉพาะบริเวณผิวพ้ืนสะพานที่มีรถยนตวิ่งทําใหเกิดการขัด

สีของลอกับพ้ืนและบริเวณสวนของโครงสรางที่สัมผัสกระแสน้ํา เชน คานและตอมอ 
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2)  การออกแบบกอสราง (Faulty Design) 

 การออกแบบคอนกรตีทีม่พีืน้ฐานความคดิมาจาก การพิจารณากําลังคอนกรีตที่อายุ 28 วนั มี

จุดดอยตรงที่ไมไดคํานึงถึงการเสื่อมสภาพของคอนกรีตไปตามอายุการใชงาน  โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

สภาวะแวดลอมทีร่นุแรง  จึงนาํมาสูแนวคดิการออกแบบใหมโดยคาํนงึถงึความคงทนของคอนกรตี

ดวย อยางไรก็ดีกอนทีจ่ะสามารถออกแบบโดยแนวคดิใหมนีไ้ด จําเปนตองมีความเขาใจถงึการ

เสื่อมสภาพของคอนกรีตทีเ่กิดจากความคลาดเคลือ่นในการออกแบบดังนี้ 

เหลก็เสรมิมากเกินไป 

 การออกแบบโดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหรายละเอียดของเหล็กเสริมและการควบคุมการ

กอสรางก็มีผลตออายุของโครงสรางเชนเดียวกัน การใหรายละเอียดของเหล็กเสริมที่ไมดี หรอืแนน

เกินไปโดยไมคํานึงถึงความเปนไปไดในการเทคอนกรีต ทาํใหทาํงานไดยากอาจทาํใหการเทคอนกรีต

ไมเต็มแบบ การแนนตัวของคอนกรีตจะถูกเหล็กเสริมขัดขวางทําใหเกิดการหดตัวไมเทากันจนทําให

เกิดการแตกราวได จนเปนสาเหตุใหน้ําและอากาศซึมผานเนื้อคอนกรีตเขาถึงเหล็กไดงายขึ้น ซึ่ง

นําไปสูปญหาโครงสรางคอนกรีตมีอายุการใชงานสั้นลงกวาที่ควรจะเปน 

ระยะหุมเหล็กเสริมนอยเกินไป 

 การใหรายละเอียดของเหล็กเสริม ที่มีระยะคอนกรีตหุมเหล็กไมเพียงพอ เชน การใหระยะหุม

เหล็ก 25 มม. สําหรับพ้ืนและ 50 มม. สําหรับตอมอที่อยูในสภาวะแวดลอมที่รุนแรงสําหรับคอนกรีต 

การซึมของอากาศและสารละลายของเกลือหรือสารเคมีซึมเขาถึงเหล็กเสริม จนเกิดเปนสนิมดัน

คอนกรีตแตกราว กระทั่งเกิดการหลุดกะเทาะออกไดงาย นอกจากนี้ยังพบเสมอวามีการใชระยะหุม

เหล็กเสริม 25 มม. ในสวนโครงสรางของตอมอ และตอมอตบัรมิ ดวยเปนจํานวนมาก  

แผนรองคานบางรบันํ้าหนักไมได 

การแตกราวและกะเทาะออกทีด่านลางของพ้ืนสะพานทีว่างบนคานหรอืแทนรองคานและ

ตอมอตับริม เกิดจากแผนรองคานบางเกินไปไมสามารถรับน้ําหนักที่เกิดจากการกระแทกของรถที่วิ่ง

ผานสะพานได จึงเกิดการกระแทกกันระหวางชิ้นสวนโครงสรางทั้งสอง จนเกิดการกะเทาะในบริเวณ

ใกลจุดรองรับ 

ความแตกตางของอุณหภูมใินคอนกรตี 

พบบริเวณพ้ืนบนสะพานซึ่งถูกแสงแดดกระทําที่ผิวคอนกรีต ทําใหผิวคอนกรีตบริเวณนั้นมี

ความรอนสูงกวาคอนกรีตที่อยูลึกลงไปหรือเนื้อคอนกรีตที่พ้ืนสะพานดานลาง สงผลใหคอนกรีตทั้ง

สองสวนขยายตัวไมเทากันจึงเกิดการแตกราวบริเวณใตผิวดานบน กระทั่งเกิดการหลุดออกเปนแผน

ที่บริเวณผิวสะพาน 

 

3)  ความผิดพลาดจากการกอสราง 

 ในระหวางทําการกอสรางสะพาน การควบคุมงานที่ไมดีจะเปนสาเหตุทําใหเกิดการ

เสื่อมสภาพในคอนกรีตไดจากหลายสาเหตุคือ  
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กะเปาะฟองอากาศใตหิน (Rock Pocket) 

การกระจุกตัวของมวลรวมทําใหเกิดกระเปาะหรือโพรงอากาศใตหิน หรือเกิดจากการเขยา

คอนกรีตที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปนที่สะสมความชื้นหรือน้ํา เม่ือเกิดใกลเหล็กเสริมจะเปน

สาเหตุของการเกิดสนิมเหล็กไดงาย 

รังผ้ึง 

เกิดจากการควบคุมคุณภาพการเทคอนกรีตที่ไมดี  สาเหตุสวนใหญมาจากการจ้ีหรือการเขยา

คอนกรีตไมเหมาะสมระหวางการกอสราง อันเปนผลใหเกิดการแยกตัวของมวลรวมหยาบออกจาก

มวลรวมละเอียดและซเีมนต หรือเกิดจากการรั่วของแบบหลอทําใหน้ําปูนรั่วซึมออกไป 

การทรุดตัวไมเทากัน 

สวนใหญเกิดขึ้นระหวางการหลอคอนกรีต เกิดจากการยึดแบบไมแนนหรือค้ํายันไมดี เชน

การทําค้ํายันแบบโดยตรงกับพ้ืนดินที่เปยกชื้น เม่ือทําการหลอคอนกรีต แบบหลอจะรับน้ําหนักและ

คอย ๆ เกิดการทรุดตัวแตกตางกัน ทําใหเกิดการแตกราวได 

การเขยา 

ในขณะที่ทําการเทคอนกรีต การเขยาคอนกรีตเปนการทําใหคอนกรีตเกิดการแนนตัวมากขึ้น 

แตการเขยาคอนกรตีทีม่ากเกินไปในขณะทาํงาน จะทาํใหมวลรวมหยาบจมลง ขณะทีส่วนละเอียด

และสวนเสียของคอนกรีตลอยขึ้นมาอยูที่ผิวหนา เกิดการสึกกรอนและหลุดลอกไดงาย 

การบม 

การบมคอนกรีตเปนการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตใหไดตามคุณภาพที่ออกแบบไว ทั้งยัง

ทําใหปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของซีเมนตกับน้ําซึ่งสงผลตอการรับแรงของคอนกรีตมีความสมบูรณ  ในการ

ควบคุมงานกอสรางวิศวกรที่ควบคุมงานมักละเลยตอขั้นตอนนี้ จะดูแลใหมีการบมเฉพาะ 2-3 วัน 

แรกเทานั้น ความไมมีประสิทธิภาพหรือการบมคอนกรีตที่ไมเพียงพอจึงเปนการลดคุณภาพของ

คอนกรีตและเปนการลดอายุการใชงานของคอนกรีตดวย 

การกอสรางไมเปนไปตามขอกําหนด 

 ในระหวางการกอสรางบอยครั้งที่พบวามีการกอสรางไมเปนไปตามขอกําหนดทําใหเกิดความ

เสียหายในระหวางการใชงานของสะพานไดงายขึ้น เชน การหลอเสาตอมอในแตละชวงเยื้องศูนยกัน 

และไมไดด่ิงทําใหเกิดการกระแทกกันในขณะที่รถวิ่งผาน จนเกิดการกระเทาะออก หรือการวางเหล็ก

ผิดต3ำแหนง3

 

ทําใหระยะหุมเหลือนอยเกินไปหรือไมเหลือคอนกรีตหุมเหล็กเสริมเลย 

4)  การกัดกรอนโดยซัลเฟต (Sulfate Deterioration) 

เกลือซัลเฟต (SO4
2
) ที่อยูในรูปของสารละลายสามารถทําอันตรายตอซีเมนตเพสตใน

คอนกรีตได ตัวอยางของเกลือซัลเฟตที่พบมากในธรรมชาติและเปนอันตรายตอคอนกรีต คือ โซเดียม

ซลัเฟต (NaSO4) แมกนเีซยีมซลัเฟต  (MgSO4) และ แคลเซยีมซลัเฟต ( CaSO4

 

) เปนตน (Wood, 

1968; Emmons, 1993; Neville & Brooks,1994; Raina, 1994) 
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เกลือซัลเฟตมีมากอยูในน้ําทะเล น้ํากรอย ในดินบริเวณริมทะเล หรือ ในดินทั่วไปเกลือ

ซลัเฟตชนดิทีพ่บมากทีส่ดุมักจะเปนเกลอืโซเดียมซลัเฟต รองลงมาก็คอื แมกนเีซยีมซลัเฟต เกลอื

ซัลเฟตยังมักจะพบอยูในน้ําเสียจากบานเรือน หรือจากแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติดวย 

 

5)  ปฏิกิริยาระหวางดางกับมวลรวม (Alkali – Aggregate Reaction) 

ปฏิกิริยาระหวางอัลคาไลกับมวลรวมเปนสาเหตุหนึ่งซึ่งทําใหเกิดการขยายตัวและแตกราวใน

คอนกรีต โดยทั่วไปอัลคาไลในคอนกรีตจะเปนไฮดรอกไซดไอออนของธาตุกลุมอัลคาไลซึ่งจะไดมา

จากปฏิกิริยาไฮเดรชันของคอนกรีต เชน ธาตุโซเดียม (Na) ธาตุโปตัสเซียม (K) ธาตแุคลเซยีม (Ca) 

โดยทั่วไปแลวปฏิกิริยาระหวางอัลคาไลกับมวลรวมมีหลายชนิดแตสวนใหญเกิดจากธาตุซิลิกาซึ่งพบ

มากในมวลรวม ที่ผสมในคอนกรีต ธาตุซิลิกาประเภท Reactive ในมวลรวม  จะทําปฏิกิริยากับธาตุ

กลุมอัลคาไล ในซีเมนตเพสต และน้ํากอใหเกิดอัลคาไลซิลิกาเจล (Alkali Silica Gel) ซึ่งจะขยายตัว

ทําใหคอนกรีตรอบมวลรวมแตกราว  ซึ่งในปจจุบันมีการใช ปอรตแลนดซีเมนตที่มีสวนผสมของซิลิกา

ต่าํในงานกอสรางสะพานเพ่ือลดปญหาดังกลาว (Wood, 1968; Emmons, 1993; Raina, 1994) 

 

6)  การขัดสีและการกัดเซาะ 

ผิวคอนกรีตจะสึกกรอนจากการขัดสี  (Abrasion) ในหลายลักษณะเชน การเลื่อนไถล 

(Sliding) การขดัถ ูขดี ขดู ครดู (Scraping) การกระทบกระแทกแบบเฉี่ยว (Percussion) โดยการขัด

สีถูกจะถายทอดจากลอยางรถยนตไปสูผิวถนนจากการเรงความเร็ว  ชะลอความเรว็หรอืหามลอ  

บริเวณที่พบ คอื พ้ืนผวิของสะพาน 

การชะลางดวยกระแสน้ําและกรวดทราย ( Erosion) เปนการสึกกรอนของผิวคอนกรีตที่

เกิดขึ้นจากกระแสน้ําที่ไหลผาน หรือเม็ดกรวดทรายที่ถูกพัดพา มากับกระแสน้ํา อัตราการสึกกรอน

ของผิวคอนกรีตจะมีความรุนแรง ถากระแสน้ํามีความเร็วสูง รูปรางของกรวดทรายมีเหลี่ยมคม มี

ขนาดใหญ มีความแขง็มาก และมีน้าํหนกัมากตวัอยางของโครงสรางทีม่กัเกิดปญหาการชะลางดวย

กระแสน้ําและกรวดทราย และบริเวณที่พบ คอื พ้ืนผวิของตอมอที่ติดกับกระแสน้ํา 

 

7)  การแตกตวัของฟองอากาศ 

การแตกตวัของฟองอากาศในน้าํ (Cavitations) หรือการระเบิดของฟองอากาศที่อยูในน้ํา  ซึ่ง

จะมีความถีส่งู ฟองอากาศเหลานีจ้ะเกิดขึน้จากการไหลของกระ 3แสน้ําที่มีความเร็วสูง 3เปนการทาํให

เกิดการสึกกรอนของผิวคอนกรีต 3 ลักษณะของการสึกกรอนก็จะเปนลักษณะของการเกิดหลุมบอที่มี

ขนาดเล็กบนพ้ืนผิวของคอนกรีต 3

 

 และถารุนแรงก็สามารถที่จะทําใหมวลรวมหลุดออกจากพ้ืนผิว

คอนกรีตได บริเวณที่พบ คอื พ้ืนผวิของตอมอและคานทีโ่ดนน้าํพัด 
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8)  การกัดกรอนจากสนิมเหลก็ 

โดยปกติแลวเหล็กเสริมที่อยูในคอนกรีตจะถูกปกปองไมใหเกิดสนิมดวยความเปนดาง(pH)สูง

ของคอนกรตี ทัง้นีเ้นือ่งจากในสภาวะของความเปนดางทีส่งู เหลก็จะไมสามารถเกิดปฏิกิริยาอะโนดิค 

(Anodic) ได นั่นคือเหล็กจะไมเกิดการแตกตัวออกเปนอิออนของเหล็ก ( Fe
2+

) และอิเลคตรอน (2e
-

เหล็กเสริมในคอนกรีตจะเปนสนิมได ก็ตอเม่ือเง่ือนไขทั้ง 3 ประการดังตอไปนี้เกิดขึ้น 

) 

ไดเลย ความเปนดางในคอนกรตี (pH) โดยปกติมักจะอยูในชวงตั้งแต 12.5 จนถงึ 13.5 ขึ้นอยูกับวัสดุ

ที่ใชผสม และสวนผสมของคอนกรีต คุณภาพของคอนกรีต และหุมของเหล็กเสริมก็เปนปจจัยสําคัญ

ของการควบคุมการเปนสนิมของเหล็กเสริมดวย 

1. ความเปนดางในคอนกรตีลดลงจนปฏกิริยิาอะโนดิค  สามารถเกิดขึ้นได ซึง่ความเปนดาง

ในระดับที่จะทําใหปฏิกิริยาอะโนดิคเกิดไดนั้น จะมีคาของ pH ต่ํากวาระดับ 9 หรือ 10 

ซึ่งเรียกวาระดับวิกฤต (Critical Level) ของความเปนดางสําหรับคอนกรีต ความเปนดาง

ในคอนกรตีลดลงไดดวยหลายสาเหตุ  เชน การเกิดคารบอเนชั่น (Carbonation) การซึม

ผานของคลอไรดเขาไปในคอนกรีต หรือแมแตการชะลางของน้ําฝนในกรณีที่คอนกรีตมี

ความพรนุมาก 

2. ความชืน้เพียงพอทีจ่ะทาํให อิออนของเหลก็  (Fe2+

3. ปริมาณออกซิเจนเพียงพอในการทําปฏิกิริยาเพ่ือการเกิดสนิม ปกตแิลวออกซเิจนจะแพร

เขาสูคอนกรีตบริเวณเหล็กเสริมโดยผานทางชองวางที่ไมอ่ิมตัวดวยน้ํา ( Unsaturated 

Pores) นัน่คอืแพรผานอากาศในชองวางแตการแพรของออกซเิจนผานทางชองวางที่

อ่ิมตัวดวยน้ํา (Saturated Pores) จะเปนไปไดยาก เนือ่งจากออกซเิจนจะละลายน้าํได

นอยมาก ดังนั้น คอนกรีตที่อ่ิมตัวดวยน้ําอยูตลอดเวลามักจะไมเกิดสนิมในเหล็ก 

) เขาสูสภาวะสารละลาย และพอเพียง

ที่จะทําปฏิกิริยาในการเกิดสนิม ซึ่งโดยปกติความชื้นมักจะมีเพียงพอในบริเวณคอนกรีต

ที่หุมรอบๆ เหล็กเสริมอยูแลว 

 

สาเหตุหลักที่ทําใหโครงสรางคอนกรีตสูญเสียกําลังรับแรงจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมมี

อยู 2 ประการคือ 

1. ขนาดของเหล็กบริเวณที่เกิดปฏิกิริยายาอะโนดิค จะเล็กลงเนื่องจากเนื้อเหล็กบางสวน

กลายเปนสารละลาย (Fe2+
) และเสียอิเลคตรอน (e

-

2. การเกิดสนิมจะทําใหเกิดแรงดันตอคอนกรีตบริเวณรอบๆเหล็กสนิม เนื่องจากสนิมเหล็ก

จะมีปริมาตรมากกวาเหล็กเดิมที่สลายตัวเขาไปสูสารละลาย  ในบางกรณีสนมิเหลก็อาจมี

ปริมาตรมากกวา 6 เทาของเหลก็เดิม จะทาํใหคอนกรีตหุมเหล็กเสริมแตกราวตามแนว

เหล็กเสริมได (Splitting Crack) 

) ทําใหพ้ืนที่หนาตัดในการรับแรงใน

บรเิวณดังกลาวลดลงตามขนาดของเหลก็ทีล่ดขนาดลง 
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ดังนัน้ผลกระทบโดยรวมจากสาเหตขุางตนนีค้อื กําลงัรบัแรงของโครงสรางลดลง โดยเฉพาะ

อยางยิง่ ความตานทานความลา (Fatigue) ความสามารถในการยดืหดตวั (Elongation Ability) ความ

ยืดหยุน (Stiffness) การเกิดรอยแตกราวยังเปนการเรงใหน้ําและออกซิเจน ซมึเขาไปถึงบริเวณเหล็ก

เสริมไดเร็วและมากยิ่งขึ้น เปนการเรงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมใหเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้นดวย  สาเหตุ

ทีเ่กิดสนมิในเหลก็เสรมิทีพ่บจากความเสยีหายของสะพานในความรบัผดิชอบของกรมทางหลวง

ชนบท มี 2 สาเหตุหลักคือ  

ก. การเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยคลอไรด (Steel Corrosion due to Chloride) 

คลอไรดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการกัดกรอนของเหล็กเสริมไดโดยอิออนของคลอไรด 

(Chloride Ions) เปนตัวการที่ทําใหความเปนดางของคอนกรีตที่ปองกันเหล็ก เสริม ไมใหเกิดสนิม

ลดลงและหลงัจากถงึจุดวกิฤตแลว ถามีน้าํและออกซเิจนเพียงพอก็จะทาํใหเกิดสนมิได 

คลอไรดอาจมีอยูในคอนกรีต เชน มีอยูในน้ําที่ผสมคอนกรีต หิน ทราย หรือน้ํายาผสม

คอนกรตีบางชนดิ เชน แคลเซยีมคลอไรด  (CaCl2

1. การซึมผานเขาไปในเนื้อคอนกรีตที่แหงของน้ําที่มีคลอไรด (Capillary Suction) 

) ที่มักอยูในสารเรงกอตัว อยางไรก็ตามไดมีการ

กําหนดมาตรฐานไวสําหรับปริมาณคลอไรดที่ยอมรับไดในคอนกรีตสด (วสท.1014-40) คือไมเกินรอย

ละ 0.08 ของน้าํหนกัซเีมนต แตปญหาของคลอไรดที่กระทบตอความทนทานของคอนกรีตนั้น 

สวนมากจะมาจากภายนอกคอนกรตีในชวงทีใ่ชงาน เชน จากน้าํทะเล ความเค็ม จากดิน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือจากเกลือที่ใช ผสมน้าํแขง็เพ่ือแชแขง็ปลา ซึ่งคลอไรดอาจเขาสูคอนกรีตได

โดยวิธีดังตอไปนี้ (Emmons, 1993; Silano, 1993; Raina, 1994) 

2. การแพรของอิออนคลอไรด ( Chloride Ions) จากภายนอกทีม่คีวามเขมขนของคลอไรด

สูงกวาภายในของคอนกรีต 

3. การซึมผานเขาไปในคอนกรีตของน้ําที่มีคลอไรด โดยแรงดันของน้าํ 

 

ถึงแมคลอไรดสามารถซึมผานเขาไปในคอนกรีตไดดี แตถาไมมีออกซิเจน การเกิดสนิมของ

เหล็กเสริมก็ไมสามารถเกิดขึ้นได จึงไมเปนปญหานัก สําหรับคอนกรีตที่แชอยูใน น้ํา หรอืน้าํทะเล

ตลอดเวลา  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกัดกรอนเหล็กเสริมมากที่สุด มักพบในบริเวณคลื่นและละอองน้ํา 

(Splash Zone) รองลงมาเปนบรเิวณบรรยากาศทะเล (Atmospheric Zone) และบรเิวณน้าํขึน้น้าํลง 

(Tidal Zone) สวนบริเวณน้ําใตทะเล (Submerged Zone) จะมีความเสี่ยงตอการกัดกรอนเหล็กเสริม

นอยมาก  เนือ่งจากมีความเขมขนของออกซเิจนนอยและอัตราการแพรของออกซเิจนเขาไปใน

คอนกรีตต่ํามาก เนื่องจากชองวางภายในคอนกรีต เปนชองวางที่อ่ิมตัวดวยน้ํา ซึ่งละลายน้ําไดนอย

มากทําใหอัตราการแพรเกิดขึ้นนอย (กรมทางหลวง 2547) 

ถงึแมวาจะมีปรมิาณของออกซเิจนมาก ในบรเิวณน้าํขึน้น้าํลง แตการเกิดสนมิก็ถกูจํากัด โดย

อัตราการแพรที่ต่ําของออกซิเจน ผานชองวางที่อ่ิมตัวดวยน้ําของคอนกรีตในชวงที่คอนกรีตเปยก 
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ในกรณีของสภาพเปยกสลับแหงนั้น น้ําทะเลจะเขาสูคอนกรีตที่แหงโดย การดูดซบั  

(Absorption) หรือ Capillary Suction จนกระทั่งคอนกรีตอยูในสภาพที่อ่ิมตัว  เม่ือสภาพภายนอก

เปลี่ยนเปนแหง น้ําที่ผิวคอนกรีตก็จะระเหยออกไปทิ้งไวแตคราบเกลือ เม่ือ กลับสู สภาพเปยกอีก 

ความเขมขนของคลอไรด ซึง่มีความเขมขนสงูทีบ่รเิวณผวิ จะซมึสูภายในโดยการแพร ซึง่ในแตละ

รอบของการเปยกและแหงจะทําใหคลอไรดบริเวณใกลผิวมีความเขมขนสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะ แพรเขา

ไปสูภายในคอนกรีต และสูบริเวณเหล็กเสริมมากขึ้น ปกติแลวคอนกรีตจะเปยก ( Saturated) ไดเร็ว 

แตจะแหงไดชากวามาก และภายในของคอนกรตีนัน้ไมสามารถทาํใหแหงโดยสมบรูณ ดังนัน้การแพร

ของอิออนของคลอไรดเขาไปในคอนกรีตที่แชอยูในน้ําทะเลตลอดเวลาจึงชากวาการเขาไปของคลอ

ไรดโดยการเปยกสลับแหงโดยน้ําทะเล (Wood,1968; Emmons, 1993; Silano, 1993; Raina, 1994) 

การเคลื่อนตัวของอิออนคลอไรด เขาไปในเนื้อคอนกรีตนั้น ขึ้นอยูกับระยะเวลาของสภาพ

เปยกและแหง ซึง่ขึน้อยูกบัสถานทีแ่ละสภาพแวดลอมเชน อุณหภูม ิความชืน้ การไหลของน้าํทะเล 

ทศิทางลม ทศิทางแสงอาทติย และการใชงานโครงสราง เปนตน ทาํใหในโครงสรางเดียวกันแตละ

สวนอาจจะประสบสภาวะเปยกและแหงไดไมเหมือนกัน โดยทั่วไปแลวคอนกรีตที่สภาพแหงนานกวา

สภาพเปยกมักจะเรงอิออนของคลอไรดเขาสูคอนกรีตไดเร็วขึ้น ดังนั้นคอนกรีตที่ถูกน้ําทะเลเปน

บางครัง้ (ชวงแหงนาน) จะมีโอกาสเกิดปญหาการกัดกรอนของเหล็กเสริม มากกวาคอนกรีตที่ประสบ

กับสภาวะชวงแหงสั้น การกัดกรอนจะเริ่มเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ ปริมาณอิออนของคลอไรด มีมากพอที่ผิว

ของเหล็กเสริม จนทาํใหคาความเปนดางของคอนกรตีลดลงจนถงึระดับวกิฤต 

 

ข. การเกิดสนิมในเหลก็เน่ืองจากการกอสรางไมไดมาตรฐาน ( Steel Corrosion Due 

to Low Quality Construction)  

ถึงแมวาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กจะไมไดอยูในสิ่งแวดลอมที่รุนแรง เชน ในบริเวณทะเล 

หรือบริเวณที่มีแนวโนมทีจ่ะเกิดคารบอเนชัน่สูง เหล็กเสริมก็มีโอกาสที่จะเปนสนิมได ถาคุณภาพของ

คอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมไมดีพอ สาเหตุของปญหานี้มักเกิดจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน หรือ

การเลือกสวนผสมของคอนกรีตไมเหมาะกับลักษณะงาน เชน การกําหนดระยะหุมของเหล็กเสริมนอย

เกินไป คอนกรีตหุมเหล็กเสริมมีคุณภาพต่ํามีความพรุนสูง เทไมเต็มแบบ เปนตน ซึ่งคอนกรีตหุม

เหล็กเสริมในลักษณะดังกลาว จะสามารถสูญเสียความเปนดางไดเร็ว ถึงแมจะไมถูกกระทําโดยคลอ

ไรดหรอืคารบอเนชัน่ เพียงแตฝนก็สามารถชะลางความเปนดางทีส่งูใหลดต่าํลงได และจากความพรุน

ที่สูง และมีความหนาของระยะหุมนอย ทาํใหน้าํและออกซเิจนมีเพียงพอทีจ่ะทาํใหเกิดสนมิในเหลก็

เสริมได ปญหาการเปนสนิมในลักษณะเชนนี้พบเปนจํานวนมาก  ดังนั้นวิศวกรตลอดจนผูที่มีความ

เก่ียวของกับการกอสราง สะพาน ควรหันมาใหความเอาใจใสกบั การควบคมุคณุภาพ งานกอสรางให

มากขึ้น ถึงแมจะออกแบบและเลือกวัสดุคอนกรีตมาเปนอยางดี แตในการกอสรางกลับละเลย

ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมก็จะทําใหเกิดปญหา

นี้ขึ้นมาได และการเปนสนิมของเหล็กโดยสาเหตุนี้ มักเกิดเร็วกวาปกติ ในบางกรณีก็อาจเกิดใหเห็น
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ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 ป หลังจากการกอสรางเทานั้น  (Emmons, 1993; Raina, 1994: (กรมทาง

หลวง 2547)) 

9)  การกัดของกรด (Acid Explosure) 

คอนกรีตอาจถูกกระทําใหสึกกรอนไดโดยสารเคมีหลายชนิด ซัลเฟตก็เปนตัวอยางหนึ่ง ที่

ไดอธิบายไปแลวในหัวขอกอนหนานี้ การสึกกรอนของคอนกรีตที่เกิดจากสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจ

พบไมมากเทากับซัลเฟต แตก็เปนลักษณะการสึกกรอนที่รุนแรง นั่นคือ การกัดกรอนโดยกรด 

คอนกรีตจะเกิดความเสียหายในสภาวะแวดลอมที่เปนกรด  โดยของเหลวทีม่ี  pH ต่ํากวา 6.5 และ 

หากต่ํากวา 4.5 ก็จะเกิดความเสียหายรุนแรงอยางมาก ตัวอยางของกรดที่สามารถกัดกรอนคอนกรีต

อยางรุนแรงคือ กรด Carbonic, Hydrochloric, Hydrofluoric, Nitric, Phosphoric, Sulfuric, Acetic, 

Citric, Formic, Holmic, Lactic และ Tannic (Wood, 1968; Emmons, 1993 ; Raina, 1994) 

กรดทีท่าํลายคอนกรตีอาจมาจากแหลงตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

1. จากโรงงานหรือแหลงผลิตที่มีการใชกรดในการผลิต หรือไดกรดเปนผลผลิตจากการผลิต 

2. จากระบบบําบัดน้ําเสียและทอระบายน้ําเสียจากบานเรือน ซึ่ง ปลอยลงใกลบริเวณตอมอ

สะพาน โดยระบบทางชวีภาพทาํใหเกิดกรดซัลฟุริก (H2SO4

3. จากฝนกรด ซึง่อาจจะมีกรดซัลฟุริก และ คารบอนิก เปนตน   

) ได หรอือาจเกิดจากกรดที่

ใชในการทาํความสะอาดหองน้าํ 

 

การกัดกรอนโดยกรด เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารประกอบแคลเซียมทุกประเภทที่มีอยู

ในคอนกรตี เชน แคลเซยีมไฮดรอกไซด  แคลเซยีมซลิเิกตไฮเดรท ( C-S-H) แคลเซยีมอลมูเินตไฮเด

รท (C-A-H) ใหกลายเปนเกลือแคลเซียมของกรดที่เขามาปฏิกิริยา เชน กรดเกลือ ( HCI) ก็จะเปลี่ยน

สารประกอบแคลเซียมในคอนกรีตไปเปนแคลเซียมคลอไรด ( CaCl2) กรดซัลฟุริก ( H2SO4) จะ

เปลี่ยนสารประกอบแคลเซียมในคอนกรีตเปน แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4

เนื่องจากการกัดกรอนโดยกรด เปนการทําลายสารประกอบทุกชนิดในซีเมนตเพสต ดังนั้น

การลดความสามารถในการซมึผานของน้าํดวยการลดอัตราสวนน้าํตอปนูซเีมนตของคอนกรตีให

ต่าํลงจะชวยบรรเทาปญหาลงไปบาง แตก็ไมไดเปนการปองกันไมใหกรดทําลายคอนกรีตไดอยางมี

ประสิทธิภาพจริงๆ 

) เม่ือสารประกอบแคลเซียม

ในคอนกรีตถูกเปลี่ยนไปเปนเกลือ จะทําใหบริเวณที่ถูกกัดกรอนสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะ

ระหวางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางซีเมนตเพสตกับมวลรวม เกลือที่เกิดขึ้นก็สามารถถูกชะลาง

ออกไปไดโดยงายทําใหเนื้อของคอนกรีตถูกทําลายหายไป และมวลรวมหลุดออกจากคอนกรีตไดงาย  

(Wood, 1968; Emmons, 1993; Raina, 1994) 

ความรนุแรงของการกัดกรอนของกรดขึน้อยูกบัชนดิของกรด ตลอดจนความเขมขนของกรด 

กรดที่มีการกัดกรอนรุนแรงจะเปนชนิดที่เปลี่ยนสารประกอบแคลเซียมในคอนกรีตไปเปนเกลือ

แคลเซียมที่ละลายน้ําไดงาย ดังนั้นกรดเกลือ ( HCI) จะเปนกรดที่กัดกรอนคอนกรีตที่รุนแรงมาก 
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เนือ่งจากแคลเซยีมคลอไรด ( CaCl2

 

) สามารถละลายน้ําไดดีกวาเกลือแคลเซียมที่เกิดจากกรดชนิด

อ่ืนๆ 

10)  การบรรทุกนํ้าหนักเกิน 

การเสียหายลักษณะนี้มักเกิดจากหนวยแรง เปนความเสยีหายทางกายภาพ น้ําหนักบรรทุกที่

มากเกินไปเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดระยะโกงตัวที่มากเกินไปของชิ้นสวนคอนกรีต นอกจากนั้นผลของ

ความเสียหายทางกายภาพและน้ําหนักบรรทุกที่มากเกินไปจะสงผลใหคอนกรีตอัดแรงมีระยะโกงตัว

มากเกินไปซึ่งแสดงถึงการสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวและการยืดตัวของลวดอัดแรง การกัดกรอนของลวด

อัดแรงและบรเิวณสมอยดึ (Anchorage) หรือการสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวบริเวณสมอยึด 

 

11)  การเสือ่มสภาพทางกายภาพของคอนกรตี 

การแตกราวทางโครงสรางสวนใหญเกิดจาก การเสือ่มสภาพทางกายภาพ ของคอนกรีต  สวน

ใหญมักจะเกิดกับคอนกรีตหลังจากสภาวะแข็งตัวแลว ซึ่งเปนสภาวะการใชงานของคอนกรตี อยางไร

ก็ตามปญหาที่เกิดขึ้นกับคอนกรีตในสภาวะกอนหนานี้ก็สามารถนําไปสูปญหาในระยะยาวได  ดังน้ัน 

ในทฤษฎีของคอนกรีตจะเริ่มอธิบายปญหาของคอนกรีตตั้งแตในสภาวะเบื้องตนไป จนถึงปญหาของ

คอนกรีตที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่คอนกรีตแข็งตัวไปแลวเปนเวลานานโดยแบงคอนกรีตออกเปนหลาย

สภาวะตามอายขุองคอนกรตี (Salino, 1993; Raina, 1994) คือ 

1. คอนกรตีสด หมายถงึ  คอนกรีตหลังการผสมแลวจนถึงชวงเสร็จสิ้นการเทคอนกรีต

แลว  

2. คอนกรตีในสภาวะพลาสตกิ หมายถงึ คอนกรตีหลงัจากเสรจ็สิน้การเทจนถงึเวลาที่

คอนกรีตกอตัวขั้นสุดทาย 

3. คอนกรีตในสภาวะอายุเริ่มตน หมายถึงคอนกรีตชวงการกอตัวขั้นสุดทายจนถึง

ชวงเวลากอนที่คอนกรีตจะพัฒนากําลังรับแรงไดถึงคากําลังที่ออกแบบไว 

4. คอนกรตีในสภาวะแขง็ตวัแลว หมายถงึ คอนกรตีหลงัจากพัฒนากําลงัไดถงึหรอืเกิน

คาที่ออกแบบไปแลว 

5. คอนกรตีในสภาวะ ใชงาน หมายถงึ คอนกรีตในสภาวะแข็งตัวแลวมีกําลัง  อายุเกิน

กวาอายทุีใ่ชออกแบบและตองคงทนเปนเวลายาวนาน  ในสภาวะแวดลอม ที่มีการใช

งานคอนกรตีนัน้ 

 

ในแตละสภาวะของคอนกรีตทําใหเกิดโอกาสในการแตกราวที่แตกตางกันดังนี ้

ก. คอนกรีตสด 

คอนกรีตสดที่สงผลกระทบตอความเสียหาย สวนใหญมาจากคุณภาพของกระบวนการทํางาน

กอสราง เชนการใชน้ําในสวนผสมคอนกรีต การเขยาคอนกรีตและการบมคอนกรีต เปนตน 
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ผลกระทบจากกระบวนการทํางานนี้ จะสงผลไปสูความเสียหายเม่ือคอนกรีตเปลี่ยนสูสภาวะการ

แขง็ตวั 

 

 

ข. คอนกรตีในสภาวะพลาสตกิ 

ทําใหเกิดแตกราวไดจาก 2 สาเหตุคือ 

รอยแตกราวที่เกิดจากการทรุดตัวของคอนกรีต (Settlement Crack) 

รอยแตกราวชนิดนี้เกิดขึ้นจากการที่คอนกรีตมีการทรุดตัวที่แตกตางกันในเนื้ อ คอนกรีตเอง 

หลังจากที่เทคอนกรีตแลวและคอนกรีตยังอยูในสภาวะพลาสติกอยู อันมีสาเหตุหลายประการ เชน 

• มีเหล็กมากเกินไปจนกีดขวางการทรุดตัวของคอนกรีต หรือทําใหคอนกรีตทรุดตัวไม 

     เทากัน 

• ความหนาของโครงสรางคอนกรตีในทศิทางการทรดุตวัแตกตางกัน ทาํใหทรดุตวัไม

เทากัน 

•   ความเสียดทานระหวางผนังแบบหลอกับคอนกรีต ทําใหคอนกรีตบริเวณที่ติดกับผิว 

     แบบหลอทรุดตัวนอยกวาคอนกรีตบริเวณขางใน 

รอยแตกราวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage Crack) 

รอยแตกราวชนิดนี้เกิดจากการที่คอนกรีตสูญเสียความชื้นไปสูสิ่งแวดลอม โดยการระเหย

ของน้ําบริเวณผิวของคอนกรีตที่สัมผัสกับอากาศ ในชวงหลังจากที่เทคอนกรีตเสร็จแลว จนถึงชวงที่

คอนกรีตเริ่มกอตัว (Neville Brooks,1994; Raina, 1994; NRCA, 1998) 

การสูญเสียความชื้นของคอนกรีตบริเวณผิวของคอนกรีตที่สัมผัสกับอากาศ จะทําใหชองวาง

คะปลลารี (Capillary Pores) บริเวณผิวที่สัมผัสอากาศสูญเสียความชื้นไป เกิดแรงดึงแบบคะปลลารี 

(Capillary Tension) ขึ้นพรอมๆ กับการลดปริมาตรของคอนกรีตบริเวณที่แหง เม่ือแรงดึงนี้มีคา

มากกวากําลังรับแรงดึงของคอนกรีตในชวงพลาสติกซึ่งมีคาต่ํามาก รอยแตกราวก็จะเกิดขึ้น สาเหตุ

และกลไกการหดตัวแบบพลาสติกและการแตกราวที่เกิดจากการหดตัวแบบพลาสติก จะมีความ

คลายคลงึกับการหดตวัแบบแหง (Drying Shrinkage) และการแตกราวทีเ่กิดจากการหดตวัแบบแหง 

(Drying Shrinkage Crack) เพียงแตการหดตวัแบบแหงจะหมายถงึการหดตวัทีเ่กิดขึน้หลงัจากที่

คอนกรตีแขง็ตวัแลว การหดตวัแบบพลาสตกิจะรนุแรงในสภาพอากาศรอน ความชืน้สมัพัทธต่าํ และ

ลมแรง การแตกราวเนือ่งจากการหดตวัแบบพลาสตกิมักจะเปนแนวขนานกันมีความยาวประมาณ 

0.1 ถึง 1 เมตร และมีความลกึ 25 ถงึ 50 มิลลิเมตร (กรมทางหลวง 2547)  

 

ค. คอนกรีตในสภาวะอายุเริ่มตน 

รอยแตกราวเน่ืองจากอุณหภูมิ (Temperature Cracking) 
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การแตกราวเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีตเปนปญหาสําคัญของานคอนกรีตขนาดใหญที่

มีการเทคอนกรตีปรมิาณมากๆ ในเวลาจํากัด ทีม่กัจะเรยีกวา งานคอนกรตีหลา ( Mass Concrete) 

ซึ่งความแตกตางระหวางอุณหภูมิในเนื้อคอนกรีตและอุณหภูมิบรรยากาศ หรือมีโครงสรางที่ตอยึดอยู

กับคอนกรีตที่เทใหมทําเกิดการยึดรั้ง ซึ่งการยึดรั้งนี้อาจนําไปสูการแตกราวได โดยเฉพาะในกรณีที่

คอนกรีตยังอยูในชวงอายุเริ่มตน ซึ่งมีการพัฒนากําลังไมเต็มที่ การแตกราวนี้จะมีผลตอกําลังรับแรง

ในระยะยาวของคอนกรตีทีเ่ท มีผลตอความหนาแนนของคอนกรตี และมีผลตอเนือ่งไปถงึความคงทน

ในระยะยาวดวย โดยเฉพาะในกรณีที่โครงสรางคอนกรีตนั้นอยูในสภาวะแวดลอม 3ที่รุนแรง (Neville & 

Brooks, 1994

การแตกราวจากอุณหภูมิ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา ( Hydration 

Reaction) เปนปฏิกิริยาชนิดที่คายความรอน อีกทั้งคอนกรีตในสภาวะอายุเริ่มตนมักมีคาการนําความ

รอนที่ต่ําดังนั้นความรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาดังกลาวจึงจะสมอยูในคอนกรีต เนื่องจากไมสามารถ

ถายเทความรอนออกไปสูสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โครงสรางคอนกรีตที่มี

ขนาดใหญและมีความหนามาก เม่ืออุณหภูมขิองคอนกรตีเพ่ิมขึน้ในระหวางเกิดปฏกิริยิา ในชวงที่

คอนกรีตอยูในสภาวะพลาสติกคอนกรีตจะมีคาโมดูลัสของความยืดหยุนต่ํามาก ดังนั้นหนวยแรงจะยัง

ไมเกิดขึ้นในคอนกรีต ตราบจนคอนกรีตเริ่มแข็งตัวความแตกตางของอุณหภูมิในเนื้อคอนกรีตระหวาง

บริเวณภายในและบริเวณผิวของคอนกรีตหรือโครงสรางอ่ืนที่ยึดรั้งคอนกรีตนั้น จะทําใหเกิดการยึดรั้ง

และกอใหเกิดหนวยแรงดึงของคอนกรีต ก็จะทําใหเกิดรอยแตกราวขึ้นได (Neville & Brooks, 1994) 

) 

การแตกราวของคอนกรีตเนื่องจากอุณหภูมินั้น สามารถเกิดไดทั้งในชวงที่อุณหภูมิภายใน

ของคอนกรีตกําลังเพ่ิมขึ้นหรือกําลังลดลง ยกเวนในกรณีที่มีการยึดรั้งโดยภายนอก เชน ในกรณีที่มี

การยึดรั้งโดยคอนกรีตเดิมที่เทไปแลวมักจะเกิดการแตกราวในชวงที่คอนกรีตที่เทใหมเย็นลง 

นอกจากนี้การที่อุณหภูมิภายในของคอนกรีตสูงกวาอุณหภูมิของบรรยากาศมาก ก็ยัง

สามารถนําไปสูการแตกราวบริเวณผิวคอนกรีตเนื่องจากการแหงไดอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากผลตาง

ระหวางอุณหภูมิของคอนกรีตและบรรยากาศมีผลตอการระเหยของน้ําบริเวณผิวของคอนกรีต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเทคอนกรีตที่มีพ้ืนผิวกวางและมีอัตราการระเหยน้ําสูงกวา 0.5 กก./ตร.ม./

ชัว่โมง โดยประมาณ (กรมทางหลวง 2547) 

โดยหลักการแลวรอยแตกราวแบบนี้จะเกิดในบริเวณที่มีความแตกตางของอุณหภูมิตอหนวย

มิติมากที่สุด ดังนั้นสวนมากจะเปนบริเวณผิวหรือใกลผิวของคอนกรีตที่สัมผัสกับบรรยากาศ ซึ่ง

บางครั้งอาจจะมองไมเห็นจากผิวภายนอกของคอนกรีตก็ได หรือในกรณีที่มีสาเหตุจากการยึดรั้งจาก

ภายนอก ก็มักจะเกิดในบริเวณรอยตอระหวางโครงสรางที่ยึดรั้งอยูกับคอนกรีตที่เทใหมโดยจะเกิด

รอยแตกราวในคอนกรีตที่เทใหม 

 

การหดตัวเน่ืองจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น  

ในชวงกอนการกอตัวเปนการหดตัวที่มักไมกอใหเกิดผลเสียหายตอคอนกรีตที่แข็งตัวแลวและ

มักไมคอยมีผลตอปริมาตรโดยรวมของคอนกรีต เนื่องจากจะเกิดขึ้นมากในชวงเวลาเริ่มแรกกอนเวลา

กอตัวสุดทายของคอนกรีต ซึ่งคอนกรีตมักจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางไดโดยไมเกิดหนวยแรงและ
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ลักษณะของการหดตัวจะเปนการสรางชองวางในเจลของผลิตผลของไฮเดรชั่น ซึ่งจะเปนผลทาง

จุลภาค (Microscopic Volume Reaction) จึงไมคอยมีผลตอปริมาตรของคอนกรีตโดยรวม ดังนั้นการ

หดตัวประเภทนี้ในชวงกอนการกอตัวของคอนกรีตจึงไมคอยไดรับความสนใจมากนัก แตสวนที่หดตัว

หลังจากคอนกรีตกอตัวสุดทายแลว จะเปนปญหาและจะคิดรวมอยูในการหดตัวแบบออโตจีเนียส  

(Neville & Brooks, 1994; Raina, 1994) 

การหดตัวแบบออโตจีเนียส  

เปนการหดตัวที่เกิดหลังจากการกอตัวขั้นสุดทายของคอนกรีตรวมกับอีกสวนหนึ่งที่เกิด

จากการสูญเสียความชื้นในชองคะปลลารี ( Capillary Pores) ในเพสต เนือ่งจากความชืน้บางสวนถกู

ใชไปในปฏิกิริยาระหวางวัสดุประสานกับน้ํา ทําใหเกิด Capillary Suction การหดตวัแบบออโตจีเนยีส  

แตกตางจากการหดตัวแบบแหงตรงที่ไมไดมีการสูญเสียความชื้นในคอนกรีตไปสูสิ่งแวดลอม แตเปน

การสูญเสียความชื้นภายในคอนกรีต การหดตัวแบบออโตจีเนียส เกิดขึ้นทันทีหลังจากผสมเสร็จ แต

ในทางปฏิบัติ จะมีผลตอปริมาตรหลังจากที่เทคอนกรีตเสร็จแลว เนื่องจากการหดตัวในชวงกอนการ

เทคอนกรตีจะไมมผีลตอปรมิาตรของโครงสรางทีจ่ะเท และจะมีผลในทางโครงสรางหลงัจากที่

คอนกรีตกอตัวแลว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรกอนการกอตัวจะไมทําใหเกิดหนวยแรงใน

คอนกรีต ดังนั้นจึงนิยมวัดคาการหดตัวออโตจีเนียส โดยเริ่มตนจากระยะเวลากอตัวเริ่มตน  (Raina, 

1994) 

 

ง. คอนกรตีในสภาวะแข็งตวัแลว 

การหดตัวแบบแหง  (Drying Shrinkage) 

เกิดจากการที่คอนกรีตอยูในสภาวะอากาศที่มีความชื้นต่ํา ทําใหคอนกรีตบริเวณผิวที่สัมผัส

กับอากาศสูญเสียน้ํา จนเกิดการหดตัว โดยที่การหดตัวที่เกิดขึ้นนั้น บางสวนไมอาจกลับคืนสูสภาพ

เดิมไดแมวาจะทําใหคอนกรีตเปยกชื้นขึ้นมาใหม 

การหดตวัแบบแหงและการแตกราวเนือ่งจากการหดตวัแบบแหง มีกลไกการเกิด

เชนเดียวกับการเกิดรอยแตกแบบพลาสติก นั่นคือในคอนกรีตบริเวณผิวที่สัมผัสกับอากาศ มีความชื้น

ต่ํากวาความชื้นในชองคะปลลารี (Capillary Pores) มาก เนื่องจากการสูญเสียน้ําอิสระ (Free Water) 

ไปสูอากาศไดดวยการระเหย ทําใหเกิดแรงดึงขึ้นในชองวางคะปลลารี ประกอบกับปริมาตรของ

คอนกรีตลดลง หรือหดตัวลงจากการสูญเสียน้ํา ถาการหดตัวนี้ถูกยึดรั้ง ไมวาดวยโครงสรางที่มีอยู

รอบขาง หรือดวยเนื้อคอนกรีตภายในที่ไมมีการสูญเสียความชื้น รอยแตกราวก็อาจเกิดขึ้นไดถาการ

ยึดรั้งนี้กอใหเกิดหนวยแรงที่มีคาสูงกวากําลังแรงดึงของคอนกรีตในขณะนั้น การแตกราวที่เกิดจาก

การแตกราวแบบพลาสติก จะเกิดในชวงที่คอนกรีตอยูในชวงพลาสติกและสามารถแกไขไดงายโดย

การตกแตงผิวคอนกรีตที่คอนกรีตจะแข็งตัว สวนการแตกราวที่เกิดจากการหดตัวแบบแหงจะเกิด

หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแลว ซึ่งไมสามารถตกแตงผิวใหมไดแลว  (Neville & Brooks,1994; Raina, 

1994) 
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จ. คอนกรตีในสภาวะใชงาน 

คอนกรตีในสภาวะนีจ้ะเกิดการแตกราวไดหลายสาเหต ุเชน ความลา ( Fatigve) การคืบ 

(Creep) อุณหภูมจิากแสงแดด การรบัน้าํหนกัเกินพิกดั การแตกราวในสภาวะนีจ้ะมีผลโดยตรงตอ

กําลังรับน้ําหนักของคอนกรีตฯลฯ 

  

12)  การเกิดคารบอเนชั่น (Carbonation) 

คารบอเนชั่นเปน ขบวนการที่เปลี่ยนผลิตผลบางชนิดของปฏิกิริยาไฮเดรชั่น โดยปกติมักจะ

เปนแคลเซียมไฮเดรออกไซด (Ca(OH)2

 Ca(OH)

) หรือ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรท (C-S-H) ที่บริเวณผิวหนา

หรือใกลผิวหนาของคอนกรีต ตามสมการของปฏิกิริยา (Wood, 1968; Emmons, 1993) ดังตอไปนี้ 

2 + CO2    CaCO3 + H2

หรือ 

O  

 (3.1) 

 3CaO.2SiO2.3 H2O + 3CO3           3CaCO3.2SiO2.H2

 

O  (3.2) 

 ปฏิกิริยา คารบอเนชั่น สวนใหญแลวจะเปน แบบ (3.1) แตทั้งสองปฏิกิริยา มีน้ําในการทํา

ปฏิกิริยาดวย เนื่อง จากปฏิกิริยาคารบอเนชั่นเปนปฏิกิริยาที่เกิดในสภาพของสารละลาย คอนกรีตที่

ถูกคารบอเนตไปแลวจะมีความพรุนนอยลงเนื่องจากแคลเซียมคารบอเนตซึ่งเปนผลิตผลจากปฏิกิริยา

คารบอเนชั่นจะชวยอุดชองวางสวนหนึ่งในคอนกรีตลักษณะของการทําปฏิกิริยาจะเกิดในบริเวณใกล

ผิวหนาของคอนกรีตที่มีโอกาสสัมผัสกับกาซคารบอนไดออกไซด ( CO2

เนื่องจากการทําปฏิกิริยาคารบอเนชั่นตองการทั้งกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา ดังนั้นใน

คอนกรีตที่อ่ิมตัวดวยน้ําหรือคอนกรีตที่แหงสนิทจะไมเกิดคารบอเนชั่น เนื่องจากในคอนกรีตที่อ่ิมตัว

ดวยน้ําจะไมมีกาซคารบอนไดออกไซดซึมผานเขาไปไดมาก สวนในคอนกรีตที่แหงสนิทก็จะไมมีน้ํา

ในการทําปฏิกิริยา ดังนั้นคารบอเนชั่นที่รุนแรง ในกรณีที่มีความชื้นสัมพัทธของอากาศอยูระหวาง ก่ึง

ชื้นก่ึงแหง ( Semi-Dry) นั่นคือ ความชื้นสัมพัทธอยูระหวางรอยละ  40 ถึงรอยละ 60 และมีกาซ

คารบอนไดออกไซดในอากาศมาก  การเกิด คารบอเนชั่น สงผลสําคัญตอคุณสมบัติของคอนกรีต 3 

ประการ (Wood, 1968; Emmons, 1993; Raina, 1994) คอื 

) ในอากาศ และกาซ

คารบอนไดออกไซดก็จะซึมผานเขาไปในคอนกรีตไดดี โดยผานทางชองวางที่ไมอ่ิมตัว เขาไปทํา

ปฏิกิริยาในบริเวณใกลผิวหนาของคอนกรีตได ดังนั้นคารบอเนชั่นจะคอยๆ คืบหนาเขาไปในเนื้อ

คอนกรีตดวยอัตราที่ชาลงเรื่อยๆ เพราะกาซคารบอนไดออกไซดตองแพรผานโครงสรางชองวาง ของ

คอนกรีตและผานสวนที่ถูกคารบอเนตไปแลวซึ่งมีความพรุนนอยลง ทําใหซึมผานเขาไปไดยากขึ้น  

(Wood, 1968; Emmons, 1993; Raina, 1994) 
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1. ทําใหความพรุนของคอนกรีตบริเวณที่เกิดคารบอเนชั่นต่ําลงผลในประการแรกอาจจะเปน

ผลดีตอคอนกรีตในเรื่องของความคงทน 

2. ทาํใหความเปนดางของคอนกรตีในบรเิวณทีเ่กิดคารบอเนชัน่ต่าํลง เนือ่งจา ก

แคลเซยีมไฮเดรออกไซด  (Ca(OH)2) ถูกใชไปในปฏิกิริยาคารบอเนชั่น แลว ผลทีต่ามมา

คือสามารถทําใหเหล็กเสริมเปนสนิมได โดย 3เฉพ 3

3. ทําใหเกิดการหดตัว( Carbonation Shrinkage) ซึ่งเปนผลมาจาการที่กาซ

คารบอนไดออกไซด ทําปฏิกิริยากับ แคลเซียมไฮเดรออกไซด( Ca(OH)

าะเม่ือ คารบอเนชั่นเกิดเขาไปจนถึง

ตําแหนงเหล็กเสริม จนทาํใหสภาพความเปนดางของคอนกรีตรอบเหล็กเสริมลดต่ําลงจน

ใกลหรือต่ํากวาระดับวิกฤต (pH< 9) 

2

 

) ภายใตหนวย

แรงอัดที่เกิดจากหดตัวแบบแหง หรือจากการที่ทําใหแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรทเกิดเสียน้ํา 

(Dehydrate) ซึ่งสงผลใหเกิดการหดตัวและแตกราว 

จะเห็นไดวา ผลของการเกิด คารบอเนชั่น ทั้ง 3 กรณี แมวาจะทาํใหความพรนุของเนือ้

คอนกรีตลดลง แตในโครงสรางสะพานซึ่งเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก การเกิด คารบอเนชั่นจะมีผลเสีย

มากกวาผลดีที่ไดจากการลดความพรุน  เพราะจะทาํใหความเปนดางใน เนื้อคอนกรีตลดลง  จนทาํให

เหล็กเสริม เปนสนิมไดงายขึ้น ซึ่ง กรณีนีจ้ะ มีความรนุแรงและ ผลเสียตอความคงทนของ สะพาน

คอนกรีตมากที่สุด  

 

13. สาเหตุอ่ืนๆ 

ก. ความเสียหายของคอนกรีตจากสิ่งแวดลอม (Deterioration in Environment) 

 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดตอโครงสรางคอนกรีต ที่เกิดขึ้นในแตละสิง่แวดลอม มีอยูหลาย

ประการ เชน การเกิดสนิมของเหล็กเสริม การกัดกรอนโดยซัลเฟต การสึกกรอนจากการขัดสี การตก

ผลึกของเกลือหรือแมแตการเสื่อมสภาพที่เกิดจากสาเหตุทาง ตะไครน้ํา เปนตน ซึง่ความเสยีหายจาก

สาเหตุตางๆเหลานี้ จะมีความรุนแรงที่แตกตางกันในบริเวณที่ตางกัน เชน บริเวณที่อยูใตน้ํา

ตลอดเวลา หรือบริเวณที่อยูเหนือน้ําตลอดเวลา หรือบริเวณที่เปยก และแหงสลับกันไป ดังนั้นเพ่ือให

เกิดความเขาใจไดงาย จึงมีการแบงสิง่แวดลอมของสะพานออกเปน 5 สวนยอยๆดังตอไปนี้(กรมทาง

หลวง 2547) 

1. บริเวณพ้ืนดินใตน้ํา 

2. บริเวณใตน้ํา 

3. บริเวณระหวางระดับน้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุด  

4. บริเวณโดนคลื่นและละอองน้ํา 

5. บริเวณทั่วไป ซึ่งเปนบริเวณที่ไมถูกละอองน้ําจากคลื่นโดยตรง  

  

ลักษณะความเสียหายที่อาจเกิดไดในแตละสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 
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• สิ่งแวดลอม พ้ืนใตน้ํา  ความเสยีหายสามารถเกิดจากการกัดกรอนโดยซลัเฟต  หรอืการ

ซมึของคลอไรด การเปนสนิมของเหล็กจะเปนไปไดยากเนื่องจากไมมีออกซิเจนเพียงพอ  

การเกิดสนิมเหล็กจึงเกิดไดบริเวณผิวบนของน้ํา 

• สิ่งแวดลอมระหวางระดับน้ําขึ้นสูงสุดและระดับน้ําลงต่ําสุด ความเสียหายสามารถเกิด

จากกัดกรอนโดยซัลเฟต การสึกกรอนจากการกระทําของ คลื่นและกระแสน้ํา  การเกิด

สนิมในเหล็กเสริม 

• สิ่งแวดลอมบริเวณความชืน้สงูและมีละอองน้าํหรือละอองน้ําทะเล  การสึกกรอนเกิดจาก

การกัดกรอนโดยซัลเฟตจะไมรุนแรงเทาบริเวณใตน้ํา แตการเกิดสนิมในเหล็กจะรุนแรง 

มีการเกิดคารบอเนชั่น การตกผลึกของคราบเกลือ 

• บริเวณทั่วไป ความเสียหายสามารถเกิดจากการเกิดคารบอเนชั่น การหดตัวแบบแหง 

การเกิดสนิมในเหล็กเสริม การตกผลึกของเกลือ  

ข. คนเขาไปใชประโยชนในพืน้ทีส่ะพาน  

 การที่คนเขาไปใชพ้ืนสรางความเสียหายแบบตางๆ ใหกับโครงสรางสะพาน เชน  

• ทําการทุบสกัดคอนกรีตโครงสรางสะพานเพ่ือตอเติมเปนที่อยูอาศัย 

• ทําการประมงซึ่งมีการใชเกลือเพ่ือแชแข็งสัตวน้ํา 

 

สําหรับสาเหตุและลักษณะความเสียหายโดยทั่วไปของสะพานไดสรุปไวในตารางที ่3.4  
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ตารางที ่3.4 ลักษณะความเสียหายสวนใหญที่พบและสาเหตุ 

 Primary Cause(s) สาเหตุหลัก 

/   =   เกิดความเสยีหาย 

 

๏   =    มีโอกาสเกิดความเสียหาย 
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  ความเสยีหาย 

Scaling and Pop-outs / /  /     ๏  / ๏ 

Disintegration /  ๏      /    

Wide Crack      ๏ ๏ /     

Narrow Crack      ๏    /  / 

Leach & Efflorescence / / ๏     ๏  ๏   

Reinforcing Steel Corrosion / /  ๏ / ๏       

Crosion             

Carbonation / /  ๏  ๏      ๏ 

Spalling   /   /  /     

 



 

 
4-1 

4 

การประเมินสภาพและระดับความเสียหาย  

  

 ในบทนีก้ลาวถงึการพิจารณาประเมินสภาพและระดับความเสยีหายของสะพาน  ตาํแหนงของ

แตละชิ้นสวนที่สามารถเกิดความรนุแรง พรอมทัง้ตารางการประเมินความเสยีหายของแตละประเภท

ที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนโครงสรางสะพาน  

   

4.1 การประเมินความเสยีหาย 

จากการสาํรวจความเสยีหายของสะพานในภาคสนาม จะทาํใหทราบถงึชนดิและลกัษณะของ

ความเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้นกับแตละสวนประกอบของสะพาน เพ่ือนํามาประเมินระดับ

ความรนุแรงของความเสยีหาย  และแนวโนมในการขยายตวัของความเสยีหายทีเ่กิดขึน้   

การประเมินความเสียหายมีหลายรูปแบบ ในประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบในงาน

กอสรางและบาํรงุรกัษาสะพาน คอื กรมทางหลวงและการทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดแนะนาํการ

ประเมินโดยระบบการใหคะแนน 9 คะแนน (Element Condition Rating) สําหรับประเมินความ

เสยีหายของสะพาน โดย กําหนดใหคะแนนนอยทีส่ดุ คอื 0 คะแนน หมายถงึโครงสรางนัน้อยูใน

สภาวะวบิตั ิและคะแนนมากทีส่ดุคอื 9 คะแนนหมายถงึโครงสรางนัน้อยูในสภาพเหมือนใหม ดังแสดง

ไวในตารางที่ 4.1 
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ตารางที ่4.1 แสดงการประเมินความเสยีหายของสะพานโดยระบบคะแนน 

Element Condition Rating 

คาคะแนน ลักษณะที่พบ 

9 เหมือนใหม 

8 ดีมาก เสียหายนอยมากยังไมตองบันทึกความเสียหายหาย 

7 สภาพดี  เริม่สงัเกตความเสยีหาย (Hair crack) 

6 สภาพนาพอใจ ความกวางของรอยแตกนอยกวา 0.5 มม.  

Spalling ≅ 2%  ไมกระทบการรับน้ําหนักโดยรวม 

5 สภาพปานกลาง  ระยะแตก อยูระหวาง 0.5 – 1.0 มม.  

Spalling ประมาณ 2-5%  ไมกระทบการรับน้ําหนัก 

4 สภาพแย  ความกวางของระยะแตก  อยูระหวาง  1.0 – 2.5 มม.  

Spalling มากกวา  5% ปลอยไวอาจมีอันตรายอาจพิจารณาซอมเฉพาะที่ 

3 สภาพแยมาก ความกวางของระยะแตก อยูระหวาง 2.5 – 5.0 มม. ควรตองเฝาระวัง 

2 วกิฤต ความกวางของระยะแตกมากกวา  5 มม. การใชงานไมเปนตามขอกําหนด 

1 สภาพใกลวบิตั ิความกวางของระยะแตกมากกวา  5 มม. มีความเสยีหายและการ

วิบัติเฉพาะที่ 

0 วิบัติ เทากับ ไมสามารถใชงานได 

 

อยางไรก็ตามในสะพานทีม่ขีนาดเลก็ของกรมทางหลวงชนบท การประเมินโดยใชระบบ 9 

คะแนน จะเปนการไมสะดวกเนือ่งจากมีความละเอียดมากเกินไป เม่ือพิจารณาเทยีบกับขนาดของ

สะพาน ในคูมือนี้จะแบงการประเมินความเสียหายของสะพานออกเปน 2 ลกัษณะ โดยอางอิงจาก 

ระบบคะแนน คอื การประเมินสภาพความเสยีหายของสะพานและการประเมินระดับความเสยีหาย

ของสะพาน 

 

4.2 การประเมินสภาพความเสยีหายของชิน้สวนสะพาน  

การประเมินสภาพความเสยีหายของชิน้สวนสะพาน  เปนการประเมินเพ่ือที่จะบอกสภาพ

โดยทัว่ไปของสะพาน เหมือนกับการบอกสภาพหลงัการตรวจสขุภาพประจําปของคนวามีสขุภาพดี

หรอืไม การประเมินสภาพความเสยีหายของสะพาน จะเปนการดูถงึปรมิาณของความเสยีหาย เพ่ือให

สามารถเห็นรองรอยความเสยีหายของสะพานและชิน้สวนสะพาน  

การประเมินสภาพของสะพานในคูมอืนี ้ได ปรับเปลี่ยนมาจากขอเสนอของ สถาบันการขนสง 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ที่ไดเสนอวิธีการประเมินความเสียหาย ของสะพานตอกรมทางหลวงชนบท  

โดยแบงระดับการประเมินเปน ออกเปน 4 ระดับ เทยีบกับระดับการประเมินแบบคะแนน ดังแสดงใน

ตารางที ่4.2  
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ตารางที ่4.2 การประเมินสภาพความเสยีหายของสะพาน 

การประเมินแบบคะแนน การประเมินสภาพความเสียหายของสะพาน 

คาคะแนน ลักษณะที่พบ สภาพของสะพาน 

9 เหมือนใหม สภาพดมีาก (Very Good): ชิ้นสวนโครงสรางอยู

ในสภาพดีเหมือนใหม ไมมคีวามเสยีหายเกิดขึน้ 8 ดีมาก เสียหายนอยมากยังไม

ตองบนัทกึความเสยีหายหาย 

7 สภาพดี เริ่มสังเกตความเสียหาย 

(Hair crack) 

สภาพดี (Good): ชิ้นสวนโครงสรางอยูในสภาพดี 

ไมมีความเสียหายรุนแรง 

6 สภาพนาพอใจ ความกวางของ

รอยแตกนอยกวา 0.5 มม.  

กะเทาะ ≅ 2%   

ไมกระทบการรับน้ําหนักโดยรวม 

5 สภาพปานกลาง ระยะแตก อยู

ระหวาง 0.5 – 1.0 มม. Spalling 

ประมาณ 2-5%  ไมกระทบการ

รับน้ําหนัก 

สภาพปกติ  (Fair): ชิน้สวนโครงสรางสะพานมี

ความเสียหายอยูบางแตไมกระทบตอกําลังรับ

น้าํหนกัของโครงสรางสะพาน 

4 สภาพแย ความกวางของระยะ

แตก  อยูระหวาง 1.0 – 2.5 มม. 

กะเทาะมากกวา  5% ปลอยไว

อาจมีอันตรายอาจพิจารณาซอม

เฉพาะที ่

3 สภาพแยมาก ความกวางของ

ระยะแตก  อยูระหวาง  2.5 – 

5.0 มม.  ควรตองเฝาระวัง 

สภาพแย  (Poor): ชิน้สวนโครงสรางสะพานมี

ความเสียหายเกิดขึ้นในระดับที่มีผลตอกําลังรับ

น้าํหนกัของโครงสราง 

 2 วกิฤต ความกวางของระยะแตก

มากกวา 5 มม. การใชงานไม

เปนตามขอกําหนด 

1 สภาพใกลวบิตั ิ ความกวางของ

ระยะแตกมากกวา 5 มม. มี

ความเสียหายและการวิบัติ

เฉพาะที ่

0 วิบัติ เทากับ  ไมสามารถใชงาน

ได 
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4.3 การประเมินระดับของความเสียหาย 

การประเมินระดับความเสียหาย เพ่ือใหทราบถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในแตละชิน้สวนของโครงสรางสะพาน และเปนการบอกถงึความจําเปนในการทีต่องเขาดําเนนิการ

ซอมแซม โดยการปรับปรุงวิธีการประเมินมาจาก AASHTO 1976 Manual for Bridge Maintenance 

และไดแบง ระดับความเสียหายที่ ออกเปน 4 ระดับ คือ  ระดับ A, B, C, และ D เพ่ือชวย ในการ

ตรวจสอบ  เก็บขอมูลความเสยีหายของสะพาน ซึ่งอาจตอง ใชทมีงานทีม่ี วิศวกร หรือชาง หลายชุด

ทาํงานในเวลาเดียวกัน เนือ่งจากมีปรมิาณงานเปนจํานวนมาก การทีจ่ะ พิจารณาลักษณะ สภาพ และ

ประเมินระดับความรนุแรงของความเสยีหาย ใหอยูบนบรรทัดฐานอันเดียวกันในทุกทีม จํา เปนอยาง

ยิ่งที่จะตองกําหนดรายละเอียดและขยายความเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

1) ระดับความเสียหาย A หมายถงึ ยงัไมมคีวามจําเปนตองซอมแซม เนือ่งจาก ไมมีความ

เสียหายหรอืมีความเสยีหายคอนขางนอย โครงสรางทีพ่บจะมีลกัษณะอยางใดอยางหนึง่ดังนี ้

• ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมีรอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5   

     มม. หรือเปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline Crack) 

• ไมมีการกะเทาะ 

• เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพียงเล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนที่ผิวหนาลึกไม   

     เกิน 6 มม. อาจสามารถมองเห็นมวลรวมได 

 

2) ระดับความเสียหาย B หมายถงึ ยงัไมมคีวามจําเปนตองซอมแซม  เปนระดับความ

เสียหายเล็กนอยแตตองคอยเ ฝาระวังไมใหความเสียหายขยายออกไป เชน การเกิดความชื้นและ

ความสกปรกในโครงสราง เกิดการอุดตันที่อาจทําใหโครงสรางเกิดการเคลื่อนที่ผิดปกติ ลักษณะที่พบ

จะมีอยางใดอยางหนึง่ดังนี้ 

• เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 1.0 มม. 

• มีการกะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

• มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา ตั้งแตความลึก 6 มม. จนถงึ 12 มม. และมีการสูญเสีย  

     เนื้อปูนระหวางมวลรวม 

 

3) ระดับความเสียหาย C เปนระดับความเสียหายที่ตองเขาไปทําการซอ มบํารุงหรือเฝา

ตดิตามและทาํการตรวจสอบเพ่ิมเติมดวยวิธีการที่ละเอียดกวาการตรวจสอบดวยสายตาเพ่ือใหไดผล

การตรวจสอบที่มีความถูกตองแมนยํามากขึ้น  อาจตองทําการบํารุงรักษาไมใหลุกลาม ลักษณะที่พบ

จะมีอยางใดอยางหนึง่ดังนี้ 

• เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 1.0 - 2.0 มม. 

• มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มม.หรอืขนาดกะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 
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• มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา ตั้งแตความลึก 12 มม. จนถงึ 25 มม. และสามารถ

มองเห็นมวลรวมหยาบไดชดัเจนมาก 

4) ระดับความเสียหาย D เปนระดับชั้นความเสียหายที่ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลตอความแข็งแรงของโครงสราง หรืออาจเกิดอันตรายตอผูใชสะพานได  

และตองมีมาตรการกํากับควบคุมการใชสะพานเชน จํากัดน้ําหนักบรรทุก ติดตั้งสิ่งกีดขวาง คําแนะนํา 

ปายเตอืน ฯลฯ ลกัษณะทีพ่บจะมีลกัษณะอยางใดอยางหนึง่ดังนี้ 

• เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

• มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรอืขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

• มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา รวมถึง

เนื้อปูนที่อยูรอบๆมวลรวมหยาบ มีความลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป และเหล็กเสริมใน

คอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

 การแบงระดับความเสียหายลักษณะนี้ แสดงสรุปไวในตารางที่ 4.3 เพ่ือกําหนดใหทราบถงึ

ความรุนแรงหรือระดับที่สงผลตอสภาพของสะพาน องคประกอบที่เกิดความเสียหายจะสงผลโดยตรง

ตอความปลอดภัยของชิน้สวนโครงสรางสะพานตามหลกัวศิวกรรม เชน ความกวาง ความลกึของรอย

แตกหรือขนาดและความลึกของการกะเทาะออกของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม   

 ในการพิจารณาความจําเปนของการซอมแซมสะพานในคูมอืนี ้จะพิจารณาจากการประเมิน

ระดับความเสียหายเปนหลัก ซึ่งการประเมินระดับความเสียหายนี้จะบอกถึงความรุนแรงของความ

เสยีหายทีก่ระทบกับความปลอดภัย และบอกถงึความจําเปนในการดําเนนิการซอมแซมสะพาน  
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 ตารางที ่4.3 แสดงการแบงระดับความเสยีหาย 

การประเมินระดับความเสียหาย 

ระดับความเสียหาย 

A: ไมจาํเปนตองซอมแซม  

• ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมีรอยแตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5 มม. หรือเปน

รอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline Crack) 

• ไมมีการกะเทาะ 

• เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพียงเล็กนอย หรือมีการสูญเสียปูนที่ผิวหนาไมเกิน 6 มม. อาจ

สามารถมองเห็นมวลรวมได 

B: ยังไมมีความจําเปนตองซอมแซม แตตองคอยเฝาระวัง 

• เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 1.0 - 2.0 มม. 

• เริ่มมีการกะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม. 

• มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา ตั้งแตความลึก 12 มม. จนถงึ 25 มม. และสามารถมองเห็นมวล

รวมหยาบไดชดัเจนมาก 

C: ตองเขาไปทาํการซอมบํารุงหรอืเฝาติดตาม 

• เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 1.0 - 2.0 มม. 

• มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มม.หรอืขนาดกะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

• มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา ตั้งแตความลึก 12 มม. จนถงึ 25 มม. และสามารถมองเห็นมวล

รวมหยาบไดชดัเจนมาก 

D: ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน /มีมาตรการณควบคมุการใชงาน 

• เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

• มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. หรอืขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

• มีการสูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนที่อยู

รอบๆ มวลรวมหยาบ มีความลกึมากกวา 25 มม. ขึ้นไป และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาให

เห็น 

 

4.4 การประเมินระดับความเสียหายตามกลุมของความเสียหาย 

  จากบทที ่ 3 ขอ 3.2 ไดแบงลักษณะของความเสียหายไวเปน  3 กลุม จึงไดกาํหนด

รายละเอียดของระดับความเสียหาย สําหรับทั้ง 3 กลุมของลักษณะความเสียหาย คือ การแตกราว 

การกะเทาะและการหลุดลอก เพ่ือนําไปประกอบการประเมินระดับความเสียหาย และใชพิจารณา

กําหนดแนวทางในการซอมแซม ดังแสดงในตารางที ่4.4 ตารางที ่4.5 และ ตารางที ่4.6 
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ตารางที่ 4.4 แสดงการประเมินระดับความเสียหายสําหรับ กลุมที่ 1 ความเสยีหายจากการ แตกราว 

(Crack) 

การประเมินระดับความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 

ขอกําหนดในการซอม ลักษณะ 

A 

 

ไมจาํเปนตองซอมแซม ไมมีการแตกราวของคอนกรีต หรือหากมีรอย

แตกราวตองมีขนาดกวางไมเกิน 0.5 มม. หรือ

เปนรอยแตกราวขนาดเสนผม (Hairline Crack) 

B ยงัไมมคีวามจําเปนตองซอมแซม  

แตตองคอยเฝาระวัง 

เกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก กวางประมาณ 0.5 - 

1.0 มม. 

C ตองเขาไปทําการซอม บํารุง หรือ

เฝาตดิตาม 

เกิดรอยแตกราวขนาดกลาง กวางประมาณ 1.0 

- 2.0 มม. 

D ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน  /มี

มาตรการควบคมุการใชงาน 

เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 

มม. 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงการประเมินระดับความเสียหายสําหรับกลุมที่ 2 ความเสยีหายจากการกะเทาะ 

                    (Spalling) 

การประเมินระดับความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 

ขอกําหนดในการซอม ลักษณะ 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม ไมมีการกะเทาะ 

B ยงัไมมคีวามจําเปนตองซอมแซม  

แตตองคอยเฝาระวัง 

เริ่มมีการกะเทาะเล็กนอยลึกไมเกิน 12 มม.. 

C ตองเขาไปทําการซอม บํารุง หรือ

เฝาตดิตาม 

มีการกะเทาะลึกไมเกิน 25 มม.หรอืขนาด

กะเทาะกวางไมเกิน 150 มม. 

D ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน  /มี

มาตรการควบคมุการใชงาน 

มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม.หรอืขนาด

กะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 
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ตารางที่ 4.6 แสดงการประเมินระดับความเสียหายสําหรับกลุมที่ 3 ความเสยีหาย จากการหลดุลอก 

(Scaling) 

การประเมินระดับความเสียหาย 

ระดับความ

เสียหาย 

ขอกําหนดในการซอม ลักษณะ 

A ไมจาํเปนตองซอมแซม ไมจาํเปนตองซอมแซม เนือ่งจากเกิดความ

เสียหายหรือเสื่อมสภาพเพียงเล็กนอย หรือ มี

การสูญเสียปูนที่ผิวหนาไมเกิน 6 มม. สามารถ

มองเห็นมวลรวมได 

B ยงัไมมคีวามจําเปนตองซอมแซม  

แตตองคอยเฝาระวัง 

มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา ตั้งแตความลึก  6 

มม.จนถึ ง 12 มม.และมีการสูญเสียเนื้อปูน

ระหวางมวลรวม 

C ตองเขาไปทําการซอม บํารุง หรือ

เฝาตดิตาม 

ขนาดรุนแรง มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา 

ตัง้แตความลกึ  12 มม.จนถงึ  25 มม.  และ

สามารถมองเห็นมวลรวมหยาบไดชดัเจนมาก 

D ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน  /มี

มาตรการควบคมุการใชงาน 

ขนาดรุนแรงมาก มีการสูญเสียสวนของมวลรวม

หยาบ พรอมกับการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา 

รวมถึงเนื้อปูนที่อยูรอบๆมวลรวมหยาบ มีความ

ลึกมากกวา 25 มม.ขึ้นไป และเหล็กเสริมใน

คอนกรีตโผลออกมาใหเห็น 

 

4.5 ลักษณะความเสียหาย และแนวโนมความรุนแรง ที่อาจเกิดกับแตละชิ้นสวนสะพาน 

ในหัวขอนี้ จะไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะความเสียหายทั้ง 3 กลุมคือ การแตกราว การหลุด

กะเทาะ และการหลดุลอก ทีอ่าจเกิดขึน้กับชิน้สวนตางๆของสะพาน ทัง้พ้ืนสะพานดานบน พ้ืน

ดานลาง คาน คานรดั ตอมอและตอมอตบัรมิ วามีลกัษณะและสาเหตอุยางไร มีแนวโนมทีจ่ะเกิดความ

รนุแรง และสงผลกระทบตอโครงสรางของสะพานเพียงใด พรอมขอแนะนาํ และรปูภาพประกอบ เพ่ือ

ใชเปนขอมูลประกอบการประเมินระดับความเสียหาย และการตัดสินใจปรับปรุงแกไขตอไป 

 

4.5.1 พื้นสะพานดานบน   

1) การแตกราว (Crack)   

ความเสียหายจากการแตกราว ของพ้ืนสะพาน ดานบน ทีจ่ะ สงผลกระทบกับโครงสราง คือ  

กรณีที่ พ้ืนสะพานเกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม . โดยเฉพาะรอยแตกราวที่มี

ลกัษณะเปนแนวตามยาวหรอืตามขวาง ซึ่งเกิดขึ้นตามแนวของเหลก็เสรมิ ความเสยีหายลักษณะนี้จะ

สงผลกระทบตอความปลอดภัยของ โครงสราง สาเหตุเกิดจากสนิมของเหล็กเสริมที่ดันคอนกรีต แตก
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ออกมา รอยแตกลักษณะนี้จะมีแนวโนมของการขยายตวัมีความเสยีหายรนุแรงเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะ ใน

บริเวณที่เหล็กเสริมคอนกรีตมีระยะหุม (Covering) นอยกวา 25 มม..  

 สาเหตุอ่ืนของการเกิดรอยแตกตามแนวยาวหรอืตามขวางทีม่ขีนาดใหญ จะเกิดจากการแอน

ตัวหรือการทรุดตัวของโครงสราง รอยแตกราวนี้จะมีแนวโนมของการขยายตัวไปเรื่อยๆ จนกวาการ

ทรดุตวัจะหยดุลง สวนรอยแตกขนาดเล็ก มักเกิดจากคุณสมบัติในการหดตัวและการขยายตัวของ

คอนกรตี จะมีความรนุแรงไมมากนกั เชน รอยแตกรูปแผนที่ เกิดจากการเทและการบมคอนกรีตที่ไม

เหมาะสมรวมทั้งจากคุณสมบัติการหดตัวของคอนกรีตจึงทําใหเกิดรอยแตกราวกระจายโดยทั่วไป  

ลกัษณะความเสยีหายและระดับความเสยีหายแสดงไวใน ตารางที่ 4.7 

 

2)  การหลดุกะเทาะ (Spalling)   

ลกัษณะความเสยีหายของพ้ืนสะพานทีค่วรทาํการซอมแซมคอื  พ้ืนสะพานที่เกิดการหลุด

กะเทาะของปูนที่ผิวหนา และมีผลกระทบตอความปลอดภัยในการใชงาน คือพ้ืนที่ที่มีการหลุดกะเทาะ 

ตั้งแตความลึกมากกวา 25 มม. หรอืขนาดกะเทาะกวางกวา 150 มม.ขึ้นไป สาเหตทุีม่คีวามเสยีหาย

รุนแรงจะเกิดจากการที่เหล็กเสริมเปนสนิมแลวดันจนคอนกรีตที่หุมกะเทาะออก ทําใหเหล็กเสริมอยู

ในสภาพเปลือยตอบรรยากาศ มีแนวโนมมากขึ้นที่จะเกิดการกัดกรอนจากสนิมจนทําใหโครงสรางลด

ความปลอดภัยลงอยางรวดเรว็โดยเฉพาะบรเิวณพ้ืนสะพานดานขาง  

สาเหตุอ่ืนๆ ที่ทําใหเกิดการหลุดกะเทาะที่ไมรุนแรงนักมาจากการ เทคอนกรีตปรับระดับเพ่ิม

ภายหลังทําใหคอนกรีตไมเปนเนื้อเดียวกัน จึงเกิดการกะเทาะออก  หรอืเกิดจากการที่พ้ืนรับน้ําหนัก

แลวมีการทรุดตัวหรือแตกแลวหลุดออกเปนวง สําหรับการกะเทาะบริเวณรอยตอของพ้ืนสะพานจะ

เกิดจากการกระแทกของลอรถกับพ้ืนจนเกิดการกะเทาะแตกเปนแนวเฉียงลงจากบนไปลาง ลักษณะ

ความเสยีหายและระดับความเสยีหายแสดงไวในตารางที่ 4.8 

 

3)  การหลดุลอก (Scaling)  

         บริเวณที่เกิดการหลุดลอกจะพบไดทั่วๆไปบนพ้ืนสะพาน ลักษณะความเสียหายที่เกิดการหลุด

ของผิวหนาคอนกรีต ที่ มีความรนุแรงจนตอง พิจารณาซอมแซม คอื บริเวณพ้ืนสะพานที่เกิดการหลุด

ของผิวหนาลึกมากกวา 25 มม. โดยเฉพาะเม่ือเกิดการหลุดลอกจนสามารถมองเห็นเหลก็เสรมิได  

การหลุดลอกสวนใหญ มีสาเหตุจากสวนผสมคอนกรีต ที่ไมไดสัดสวนตามสวนผสมที่กําหนด 

(Mixed Design) มีคาการยุบตัว (เหลว) มากเกินไป เขยาคอนกรีตนานเกินไป จนทําใหเกิดการ

แยกตัวของมวลรวม หรือบมคอนกรีตไมดีทําใหปฏิกิริยาของซีเมนตกับน้ําไมสมบูรณ สงผลใหความ

แขง็แรงทนทานของพ้ืนสะพานต่าํกวามาตรฐาน คอนกรตีจึงเกิดการหลดุ ลอกไดงาย อีกสาเหตุหนึ่ง

มาจากการที่มีรถบรรทุกน้ําหนักเกินกวามาตรฐาน  วิ่งผานทําใหเกิดการสึกกรอนของตัวสะพาน  จาก

การขัดสีกับลอรถไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ความชื้นของอากาศที่สูงทําใหเกิดตะไครน้ําที่ผิวทําใหคอนกรีต

เกิดการสึกกรอนไป ลกัษณะความเสยีหายและระดับความเสยีหายแสดงไวในตารางที่ 4.9 
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4.5.2 พื้นสะพานดานลาง   

1)  การแตกราว (Crack)  

การแตกราวของพ้ืนดานลางมักพบคูกับการหลุด กะเทาะ สาเหตุเกิดจากเหล็กเสริมเปนสนิม

ดันคอนกรีตใหเกิดการแตกราวและ กะเทาะออก ความเสยีหายนีม้แีนวโนมทีจ่ะเกิดการขยายตวั และ

เพ่ิมความรนุแรงขึน้ รอยแตกทีพ่บจะเกิดเปนแนวยาวตาวแนวเหลก็เสรมิมีขนาดกวางมากกวา 2 มม.   

การแตกราวในลกัษณะอ่ืนมีแนวโนมทีจ่ะเกิดความรนุแรงนอย เชน การแตกราวมีลักษณะแผ

กระจาย รอยแตกราวขนาดเล็ก  เปนสาเหตใุหเกิดการซมึของน้าํและอากาศ ซึง่ สาเหตุการแตกราวจะ

เกิดจากการกอสรางที่คลาดเคลื่อน  ลกัษณะความเสยีหายและระดับความเสยีหาย แสดงไวในตารางที่ 

4.10 

 

 2)  การหลดุกะเทาะ (Spalling)    

การหลุด กะเทาะ ทีเ่กิดบรเิวณใตพืน้และมุมดานขางสะพานจะมีความรนุแรงมากกวาการ

กะเทาะที่ผิวดานบน  โดยเฉพาะบรเิวณตาํแหนงทีพ่ืน้สะพานคอนกรตีวางบนคานรบั เกิดจากการ

กระแทกกันของโครงสรางสะพานเนือ่งจาก แผนรองคาน ไมสามารถ รับน้ําหนักบรรทุกได ทําใหเกิด

การกะเทาะจนถึงเหล็กเสริมได จึง มีผลกระทบกับ ความปลอดภัยของ โครงสราง โดย 0เฉพาะสวนที่มี

ความลึกมากกวา 25 มม. (1 นิ้ว) แ0ละกวางมากกวา 150 มม. (6 นิ้ว) ลักษณะความเสียหายและระดับ

ความเสยีหายแสดงไวในตารางที่ 4.11 

 

3)  การหลดุลอก (Scaling)  

ความเสยีหายจากการหลดุลอกทีพ่ืน้ดานลางมีแนวโนมทีจ่ะเกิดอันตรายตอโครงสรางสะพาน

ไมมากนัก สาเหตุสวนใหญเกิดจากการควบคุมงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน เชนการรั่วซึมของน้ํา

ปูน ทําใหเกิดรังผึ้ง ความเสียหายที่สงผลรุนแรงตอความปลอดภัยของโครงสราง จะมาจากสวนที่เปน

สนมิของเหลก็เสรมิ ลกัษณะความเสยีหายและสภาพความรนุแรงแสดงไวใน ตารางที่ 4.12 

 

4.5.3 คาน และคานรดั  

1)  การแตกราว (Crack)   

การแตกราวของคานและคานรดัจะพบมากทีค่านตวัรมิ รอยแตกราวจะ เกิดขนานกับแนวของ

เหล็กเสริมคอนกรีต หรือเกิดตัดขวางตามแนวของเหล็กปลอก รอยแตกราวที่กวางกวา 2 มม. สวน

ใหญจะมีสาเหตุจากการเปนสนิมของเหล็กดันคอนกรีตใหเกิดการแตกราว และมีแนวโนมที่จะเกิด

ความรนุแรงมากขึน้ ซึง่ความเสยีหาย นีจ้ะสงผลกระทบตอ ความปลอดภัยของ โครงสราง นอกจากนี้

สภาพแวดลอมที่มีความเค็มของน้ํา ปริมาณคลอไรดสูง รวมทั้งการเกิดปฏิกิริยาคารบอเนชั่น จะเปน

ตัวเรงทําใหเกิดสนิมเหล็กเสริมเร็วขึ้น ลกัษณะความเสยีหายและระดับความเสยีหายแสดงไวในตาราง

ที่ 4.13 
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2) การหลดุกะเทาะ (Spalling)   

การกะเทาะของคานจะมีความรนุแรงและเกิดมาก บริเวณชวงรอยตอของ พ้ืนสะพานกับคาน 

จะกะเทาะแตกเปนแนวเฉียงลง สาเหตจุากการกระแทก กันระหวางพ้ืนสะพานกับคานจากการที่แผน

รองคานรับน้ําหนักไมได  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุการกะเทาะที่มีผลตอเนื่องจากการเกิดสนิมในเหล็ก

เสรมิ ซึง่นบัไดวามีแนวโนมของความรนุแรงสงูของและจะสงผล กระทบ ตอความปลอดภัยของ

โครงสราง ลกัษณะความเสยีหายและระดับความเสยีหายแสดงไวในตารางที่ 4.14 
 

3) การหลดุลอก (Scaling)   

การหลดุลอกทีน่บัวามีแนวโนมของความรนุแรง จะเปนความเสยีหายทีเ่กิดจากการกัดเซาะ

ขึน้ทีเ่นือ้คอนกรตี จากกระแสน้าํ การแตกตวัของฟองอากาศ ทราย และโคลนทีพ่ดัพามากระทบและ

เสียดสีกับคอนกรีตจนทําใหเกิดการสึกกรอน สาเหตุอ่ืนๆ ที่ ไมมีความเสียหายที่รุนแรงมากนัก คือ

การสึกกรอนที่เกิดจากความชื้น ลกัษณะความเสยีหายและระดับความเสยีหาย แสดงไวในตารางที่  

4.15 

 

4.5.4 ตอมอ และ ตอมอตับริม 

 1)  การแตกราว (Crack)   

การแตกราวที่ เกิดกับเสาตอมอ  และตอมอตบัรมิของ สะพาน จะมีแนวโนมความเสยีหายที่

รนุแรง และสงผลตอความปลอดภัยของโครงสรางสะพาน  รอยแตกราวจะเกิดขนานกับ ตาํแหนง

แนวตั้งของเหล็กเสริม และในแนวนอนตามตาํแหนงของเหลก็ปลอก แสดงใหเห็นถงึการเกิดสนมิใน

เหล็กเสริม จนดันคอนกรีตที่หุมแตกราว  ดังนั้นรอยแตกจึง มีความลึกตั้งแตผิวคอนกรีตถึงตําแหนง

ของเหล็กเสริม สาเหตุการเกิดการสนิมของเหล็กเสริมภายในตอมอ มาจากความเปนดางทีล่ดลงของ

คอนกรีต ลกัษณะความเสยีหายและระดับความเสยีหายแสดงไวในตารางที่ 4.16 

 

2)  การหลดุกะเทาะ (Spalling)   

การหลดุกะเทาะของตอมอ เปนความเสยีหายทีม่คีวามรนุแรงที่ เกิดตอเนื่องจากการที่เหล็ก

เสริมเปนสนิมดันคอนกรีตที่หุมใหแตกราวและกะเทาะออก ทําใหเหล็กเสริมเผยสูสภาพภายนอก 

โดยเฉพาะในตําแนงเหล็กปลอกที่มีระยะหุมนอยกวา 2.5 ซม. สาเหตอ่ืุนทีม่คีวามรนุแรงรองลงมา 

เกิดจากแรงกระแทกของรถบรรทกุทีถ่ายแรงลงมาจากพ้ืนสะพาน และถายแรงตอลงมาบนคานรองรบั

และลงสูเสาตอมอตามลาํดับ ทาํใหเกิดแตกราวในบรเิวณโคนของตอมอ ลกัษณะความเสยีหายและ

ระดับความเสยีหายแสดงไวในตารางที่ 4.17 

 

3) การหลุดลอกและสึกกรอน (Scaling and Erosion) 
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ความเสียหายของเสาตอมอ จะเกิดในลักษณะของการสึกกรอนจากการกระทําของกระแสน้ํา

เปนหลัก ความเสยีหายและความรนุแรง จะมีลักษณะเดียวกับคานรัดในสวนที่สัมผัสน้ํา ลักษณะความ

เสียหายและระดับความเสียหายแสดงไวในตารางที ่4.18 
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ตารางที่ 4.7 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางพื้นสะพานดานบน 

ลักษณะความเสียหาย แตกราว 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมีการ

แตกราวของ

คอนกรีต หรือ

หากมีรอย

แตกราวตองมี

ขนาดกวางไม

เกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอย

แตกราวขนาด

เสนผม 

(Hairline 

Crack) 

 

 

 

 

 

เกิดรอยแตก 

ราวขนาดเล็ก 

กวางประมาณ 

0.5 - 1.0 มม. 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
เกิดรอย

แตกราวขนาด

กลาง กวาง

ประมาณ 1.0 

- 2.0 มม. 

 เกิดรอย

แตกราวขนาด

ใหญ กวาง

มากกวา 2.0 

มม. 

 
 



 4-14 

ตารางที่ 4.8 รูปแบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางพื้นสะพานดานบน 

ลักษณะความเสียหายหลุดกะเทาะ 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมกีาร

กะเทาะ 

 กะเทาะ

เล็กนอยลึกไม

เกิน 12 มม. 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มีการกะเทาะ

ลึกไมเกิน 25 

มมหรือขนาด 

กะเทาะกวาง 

ไมเกิน 150 

มม. 

 

 มีการกะเทาะ 

ลึกเกินกวา 25 

มม. หรือขนาด 

กะเทาะกวาง 

มากกวา 150

มม. 
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ตารางที่ 4.9 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางพื้นสะพานดานบน 

ลักษณะความเสียหาย หลดุลอก 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
เกิดความ

เสียหายหรือ

เสื่อมสภาพ

เพียงเล็กนอย 

หรือมีการ

สูญเสียปูนท่ี

ผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจ

สามารถ

มองเห็นมวล

รวมได 

 

 มีการสูญเสียปูน 

ฉาบท่ีผวิหนา  

ตั้งแตความลึก6 

มม. จนถึง 12  

มม. และมีการ 

สูญเสียเนื้อปูน 

ระหวางมวลรวม 

 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มีการสูญเสีย 

ปูนฉาบท่ี 

ผิวหนาตั้งแต  

ความลึก12มม. 

จนถึง 25 มม. 

และสามารถ 

มองเห็นมวล 

รวมหยาบได 

ชัดเจนมาก 

 

 มีการสูญเสีย 

สวนของมวล 

รวมหยาบ 

พรอมกับการ 

สูญเสียปูนฉาบ 

ท่ีผิวหนารวมถึง 

เนื้อปูนท่ีอยู 

รอบๆมวลรวม 

หยาบ มีความ 

ลึกมากกวา 25 

มม.ขึ้นไป และ 

เหล็กเสริมใน 

คอนกรีตโผล 

ออกมาใหเห็น 
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ตารางที่ 4.10 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางพื้นสะพานดานลาง 

ลักษณะความเสียหาย แตกราว 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมีการ

แตกราวของ

คอนกรีต หรือ

หากมี 

รอยแตกราว

ตองมีขนาด

กวางไมเกิน 

0.5มม. หรือ

เปนรอย

แตกราวขนาด

เสนผม 

(Hairline 

Crack 
 

 เกิดรอยแตก 

ราวขนาดเล็ก 

กวางประมาณ 

0.5 - 1.0 มม. 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
เกิดรอย

แตกราวขนาด

กลาง กวาง

ประมาณ 1.0 

- 2.0 มม. 

 เกิดรอย

แตกราวขนาด

ใหญ กวาง

มากกวา 2.0 

มม. 
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ตารางที่ 4.11 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางพื้นสะพานดานลาง 

ลักษณะความเสียหาย หลุดกะเทาะ 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมกีาร

กะเทาะ 

 

กะเทาะ

เล็กนอยลึกไม

เกิน 12 มม. 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มกีารกะเทาะ 

ลึกไมเกิน 25 

มม.หรือขนาด 

กะเทาะกวางไม 

เกิน 150 มม. 

 มีการกะเทาะลึก 

เกินกวา 25 มม. 

หรือขนาด 

กะเทาะกวาง 

มากกวา150มม. 
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ตารางที่ 4.12 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางพื้นสะพานดานลาง 

ลักษณะความเสียหาย หลดุลอก 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
เกิดความ

เสียหายหรือ

เสื่อมสภาพ

เพียงเล็กนอย 

หรือมีการ

สูญเสียปูนท่ี

ผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจ

สามารถ

มองเห็นมวล

รวมได 

 

 มีการสูญเสียปูน 

ฉาบท่ีผวิหนา  

ตั้งแตความลึก6 

มม. จนถึง 12  

มม. และมีการ 

สูญเสียเนื้อปูน 

ระหวางมวลรวม 

 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มีการสูญเสีย 

ปูนฉาบท่ี 

ผิวหนา ตั้งแต 

ความลึก 

12 มม. จนถึง 

25 มม. และ 

สามารถ 

มองเห็นมวล 

รวมหยาบได 

ชัดเจนมาก 

 

 มีการสูญเสีย 

สวนของมวล 

รวมหยาบ 

พรอมกับการ 

สูญเสียปูนฉาบ 

ท่ีผิวหนา 

รวมถึง 

เนื้อปูนท่ีอยู 

รอบๆมวลรวม 

หยาบ มีความ 

ลึกมากกวา 25 

มม.ขึ้นไป และ 

เหล็กเสริมใน 

คอนกรีตโผล 

ออกมาใหเห็น 
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ตารางที่ 4.13 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางคาน 

ลักษณะความเสียหาย แตกราว 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมีการ

แตกราวของ

คอนกรีต หรือ

หากมีรอย

แตกราวตองมี

ขนาดกวางไม

เกิน 0.5มม. 

หรือเปนรอย

แตกราวขนาด

เสนผม 

(Hairline Crack 
 

 เกิดรอยแตก 

ราวขนาดเล็ก 

กวางประมาณ 

0.5 - 1.0 มม. 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
เกิดรอย

แตกราวขนาด

กลาง กวาง

ประมาณ 1.0 - 

2.0 มม. 

 เกิดรอย

แตกราวขนาด

ใหญ กวาง

มากกวา 2.0 

มม. 
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ตารางที่ 4.14 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางคาน 

ลักษณะความเสียหาย หลุดกะเทาะ 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมกีาร

กะเทาะ 

 กะเทาะ

เล็กนอยลึกไม

เกิน 12 มม. 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มีการกะเทาะลึก 

ไมเกิน 25 มม 

หรือขนาด 

กะเทาะกวางไม 

เกิน 150 มม. 

 มีการกะเทาะลึก 

เกินกวา 25 มม. 

หรือขนาด 

กะเทาะกวาง 

มากกวา150มม. 
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ตารางที่ 4.15 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางคาน 

ลักษณะความเสียหาย หลดุลอก 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
เกิดความ

เสียหายหรือ

เสื่อมสภาพ

เพียงเล็กนอย 

หรือมีการ

สูญเสียปูนท่ี

ผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจ

สามารถ

มองเห็นมวล

รวมได 

 

 มีการสูญเสียปูน 

ฉาบท่ีผิวหนา 

ตั้งแตความลึก6 

มม. จนถึง 12 

มม. และมีการ 

สูญเสียเนื้อปูน 

ระหวางมวลรวม 

 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มีการสูญเสียปูน 

ฉาบท่ีผิวหนา 

ตั้งแต  ความลึก 

12 มม. จนถึง 

25 มม. และ 

สามารถ 

มองเห็นมวล 

รวมหยาบได 

ชัดเจนมาก 

 

 

มีการสูญเสีย 

สวนของมวล 

รวมหยาบ 

พรอมกับการ 

สูญเสียปูนฉาบที ่

ผิวหนา รวมถึง 

เนื้อปูนที่อยู 

รอบๆมวลรวม 

หยาบ มีความ 

ลกึมากกวา 25 

มม.ขึ้นไป และ 

เหลก็เสริมใน 

คอนกรีตโผล 

ออกมาใหเห็น  
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ตารางที่ 4.16 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางตอมอ 

ลักษณะความเสียหายแตกราว 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมีการ

แตกราวของ

คอนกรีต หรือ

หากมี 

รอยแตกราว

ตองมีขนาด

กวางไมเกิน 

0.5มม. หรือ

เปนรอย

แตกราวขนาด

เสนผม 

(Hairline Crac 

 เกดิรอยแตก 

ราวขนาดเล็ก 

กวางประมาณ 

0.5 - 1.0 มม. 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
เกิดรอย

แตกราวขนาด

กลาง กวาง

ประมาณ 1.0 

- 2.0 มม. 

 เกิดรอย

แตกราวขนาด

ใหญ กวาง

มากกวา 2.0 

มม. 
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ตารางที่ 4.17 รูปแบบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางตอมอ 

ลักษณะความเสียหาย หลุดกะเทาะ 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
ไมมกีาร

กะเทาะ 

 

กะเทาะ

เล็กนอยลึกไม

เกิน 12 มม. 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มีการกะเทาะ 

ลึกไมเกิน 25 

มม.หรือขนาด 

กะเทาะกวางไม 

เกิน 150 มม. 

 มีการกะเทาะลึก 

เกินกวา 25 มม. 

หรือขนาด 

กะเทาะกวาง 

มากกวา150มม. 

 

 



 4-24 

ตารางที่ 4.18 รูปแบการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางตอมอ 

ลักษณะความเสียหาย หลดุลอก 

ระดับความเสียหาย A ระดับความเสียหาย  B 
เกิดความ

เสียหายหรือ

เสื่อมสภาพ

เพียงเล็กนอย 

หรือมีการ

สูญเสียปูนท่ี

ผิวหนาไมเกิน 

6 มม. อาจ

สามารถ

มองเห็นมวล

รวมได 

 

 มีการสูญเสียปูน 

ฉาบท่ีผิวหนา 

ตั้งแตความลึก6 

มม. จนถึง 12 

มม. และมีการ 

สูญเสียเนื้อปูน 

ระหวางมวลรวม 

 

 

ระดับความเสียหาย C ระดับความเสียหาย D 
มีการสูญเสียปูน 

ฉาบท่ีผิวหนา 

ตั้งแต  ความลึก 

12 มม. จนถึง 

25 มม. และ 

สามารถ 

มองเห็นมวล 

รวมหยาบได 

ชัดเจนมาก 

 

 

มีการสูญเสีย 

สวนของมวล 

รวมหยาบ 

พรอมกับการ 

สูญเสียปูนฉาบท่ี 

ผิวหนา รวมถึง 

เนื้อปูนท่ีอยู 

รอบๆมวลรวม 

หยาบ มีความ 

ลึกมากกวา 25 

มม.ขึ้นไป และ 

เหล็กเสริมใน 

คอนกรีตโผล 

ออกมาใหเห็น 
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   5-1 

5 

ทางเลือกวิธีการแกไขและซอมแซมสะพาน  

 

 ในบทนีจ้ะกลาวถงึ วธิกีารโดยทัว่ๆไปของการซอมแซมความเสยีหายของสะพาน จากการ

เสือ่มสภาพของวสัดุ และแนวทางการเลอืกวธิกีารซอมแซม สาํหรบัความเสยีหายในชิน้สวนตางๆ ซึง่

จะระบุถึงปญหา แนวทางการเลือกวิธีซอมแซม สําหรับชิ้นสวนที่เกิดความเสียหายขึ้นแลว  ให

สอดคลองกับลกัษณะและสาเหตขุองความเสยีหาย และยังระบุแนวทางปองกันมิใหเกิดปญหาไวดวย   

 

5.1 วิธีการโดยทั่วไป ที่ใชแกไขซอมแซมความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

กระบวนการซอมแซมความเสยีหายของสะพานจากการเสือ่มสภาพของวสัดุนัน้พบวา หลาย

ครั้งที่เปนการซอมแซมตามอาการหรือลักษณะความเสียหาย แตไมไดแกไขที่สาเหตุของความ

เสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากขอมูลความเสียหายทางวิศวกรรมที่ไมเพียงพอ ยังขาดการสํารวจและ

วิเคราะหขอมูลรายละเอียดที่ครบถวน สําหรับการตัดสินใจเลือกวิธีการ วัสดุที่เหมาะสม ประหยัด และ

กําจัดปญหาจากความเสียหายที่แทจริงได  

การเลือกวิธีการซอมแซม ความเสยีหายของสะพานจากการเสือ่มสภาพของวสัดุ  จึงตอง

พิจารณาทัง้ ลกัษณะของความเสยีหาย  สภาพความรนุแรง แนวโนมทีจ่ะสงผลกระทบตอโครงสราง

สะพาน และที่สําคัญคือสาเหตุของความเสยีหายนัน้ เปนขอมูลหลกัในการพิจารณาตดัสนิใจ 

 โดยทั่วไปแลว  การซอมแซม ความเสยีหายจากการเสือ่มสภาพของวสัดุ จะมีอยู 3 วิธีการ

หลักๆ คือ 

1)  การปะ (Patching) ปูทับ หรือการแทนที่ดวยวัสดุใหม (Replacement)  

ใชกับการซอมแซมพ้ืนที่เกิดการหลุด กะเทาะและหลุดลอก โดยการแทนที่วัสดุที่เสื่อมสภาพ

ดวยวัสดุใหม หรือการเททับดวยวัสดุใหมลงไปในพ้ืนที่ที่ตองการซอมแซม 

2) การเกราท หรืออัดฉีดดวยวัสดุซีเมนตความหนืดต่ํา (Grouting or Injection)  

ใชในกรณีตองการซอมพ้ืน หรือชิ้นสวนโครงสราง ที่เกิดรอยแตก  ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะ และ

ความกวางของรอยแตก 

3) การซอมและปองกันสนิม (Cathodic Protection)  

ในกรณีที่เหล็กเสริมเปนสนิม หรือเกิดความเสียหายจนถึง เนื้อเหล็กเสริม ใหพจิารณาทาํการ

กําจัดสนิมในเหล็กเสริม หรือเปลี่ยนเหล็กเสริมใหมกอนที่จะทําการปะ หรือเททับดวยวัสดุใหม 

 

5.2 แนวทางการเลือกวิธีการซอมแซม สําหรับความเสียหายในชิ้นสวนตางๆ 

      5.2.1 สําหรับความเสียหายที่พื้นสะพาน 

 ปญหาความเสยีหายหลกัๆ จากการเสือ่มสภาพของวสัดุในพ้ืนสะพานคอนกรตี ในความ

รบัผดิชอบของกรมทางหลวงชนบท ทีม่แีนวโนมจะสงผลตอความปลอดภัยในการใชงานสะพาน มีอยู   
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3 กลุมลักษณะ คือ การแตกราว การหลุดกะเทาะ และการหลุดลอก ในทีน่ีจ้งึขออธบิายถงึปญหา แนว

ทางการเลือกวิธีการซอม และการปองกันทั้ง 3 ลกัษณะ ดังนี ้

 

 1) การแตกราว (Crack) ของพื้นสะพาน 

 ปญหา การแตกราว (Cracking) รอยแตกอาจเกิดขึน้เพียงสวนหนึง่หรอืทัง้หมดของแตละ

ชิ้นสวนคอนกรีต ในพ้ืนสะพานที่เปนคอนกรีต รอยแตกจากอุณหภูมิและการหดตัวสามาร ถเกิดขึ้นได

ทัง้ในแนวขวาง (Transverse) แนวยาว (Longitudinal) แนวทแยงเขาหามุม รอยแตกรปูแผนทีแ่ละ

รอยแตกที่ไมสามารถระบุรูปแบบได  รอยแตกเกิดขึ้นเม่ือหนวยแรงดึง (Tensile Stress) ที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนสะพานคอนกรตี มีคาเกินความสามารถในการรบัแรงดึงของคอนกรตี โดยทัว่ไปรอยแตกในแนว

ขวางถนนจะเกิดบรเิวณหลงัเหลก็เสรมิ รอยแตกตามแนวยาวมักเกิดบรเิวณรอยตอของคาน รอยแตก

ที่กระจายแบบไมมีทิศทางมักเกิดจากการใชงานหรือขั้นตอนการบมที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือการ

เลือกใชวัสดุที่ไมเหมาะสม 

 ทางเลอืกวธิกีารแกไขซอมแซม  การพิจารณาวาจะทาํการซอมแซมหรอืไมหรอืจะใชวธิกีาร

ใดซอมแซม ขึ้นอยูกับธรรมชาติของความเสียหาย การซอมแซมโดยทั่วไปสามารถทําไดเม่ือรอยแตก

นั้นหยุดการขยายตัวแลว โดยการฉีดน้ํายาเกราทเขาไปตามรอยแตกนั้นๆ กรณีที่รอยแตกที่เกิดขึ้นมี

ขนาดเล็ก ไมลึก โดยเกิดกระจายอยูทั่วไปตามผิวหนาของคอนกรีต การซอมโดยการปูวัสดุที่กัน

ความชืน้ไดทบัลงไปจะมีความเหมาะสมมากกวา   

 การปองกัน การควบคุมการกอสรางที่ดีเปนไปตามมาตรฐานงานการควบคุมงานกอสราง

ของกรมทางหลวงชนบท สามารถการปองกันและลดไมใหพ้ืนผิวคอนกรีตเกิดการแตกราวได 

โดยเฉพาะการควบคุมการบมคอนกรีต เพ่ือลดการสูญเสียน้ําในสวนผสมของคอนกรีต และยังชวยให

เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นที่สมบูรณระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา 

 การออกแบบมีสวนชวยในการปองกันไมใหเกิดรอยแตกราวในพ้ืนสะพานคอนกรีต โดยใน

การออกแบบควรตองกําหนดชองวางระหวางรอยตอใหพอเพียงไมใหพ้ืนคอนกรีตเกิดการขยายตัวจน

ดันกันเปนรอยแตกราวขึ้น 

 

 2) การหลุดกะเทาะ (Spalling) ของพื้นสะพาน 

 ปญหา  เปนการแตกกระเทาะหลุดออกมาของชิ้นคอนกรีต สวนใหญพบวาจะเริ่มเกิดบนผิว

คอนกรีตสวนที่หุมเหล็กเสริม สาเหตุหลักมาจากผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระหวางเหล็กเสริมกับ

ออกซเิจน (Oxidation) ที่ซึมผานเขาไปในเนื้อคอนกรีต บางสวนเกิดจากการขยายตัวในเนื้อคอนกรีต

เองหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพของมวลรวมที่อยูในสวนผสมของคอนกรีต  (Inferior Aggregate) 

ลักษณะความเสียหายแบบหลุดกระเทาะมีความใกลเคียงกับการหลุดลอกหรือหลุดออกเปนแผน 

บางครั้งอาจกลาวไดวาเปนการหลุดออกที่มีความรุนแรง 
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การหลุดกะเทาะมักเกิดขึ้นสัมพันธกับการเกิดสนิมในเหล็กเสริม โดยมีคลอไรดเปนตัวเรงให

เกิดความรนุแรง ซึง่สาเหตจุากความเคม็ของเกลอืคลอไรดนี ้จะมีแนวโนมของความเสยีหายทีม่คีวาม

รนุแรงเพ่ิมขึน้อยางรวดเรว็ จนสามารถสงผลตอความปลอดภัยในการใชสะพาน  

 ปญหาอ่ืนๆที่ทําใหเกิดการกะเทาะในพ้ืนผิวคอนกรีตพบวามาจากระยะหุมเหล็กที่นอยเกินไป 

ความพรุนหรือการซึมไดของคอนกรีต สาเหตุเกิดจากทั้งการออกแบบและกระบวนการในการทํางาน

กอสรางที่ไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปริมาณการจราจรและการบรรทุกน้ําหนักเกินของยานพาหนะ

ที่ใชสะพาน ทําใหแผนพ้ืนเกิดการแอนตัวและเกิดการกระแทกกันกับโครงสรางที่รองรับจนหลุด

กระเทาะออก 

 ทางเลอืกวธิกีารแกไขซอมแซม  การแกไขซอมแซมความเสยีหายจากการหลดุกะเทาะที่

พ้ืนสะพานสามารถทาํไดหลายวธิคีอื 

 ก. การปะ (Patching)  

 กรณีที่เริ่มพบความเสียหายใหมๆ ที่บริเวณผิวดานบนของพ้ืนสะพาน ควรตองรีบดําเนินการ

ซอมแซมชั่วคราวกอนเพ่ือปองกันไมใหความเสียหายขยายตัวไดอยางรวดเร็ว วิธีการซอมแซมที่งาย

ที่สุดคือการปะดวยวัสดุแอสฟลต เม่ือการหลุดกะเทาะเกิดการขยายตัวเปนบริเวณกวางและเริ่มมี

ความลกึมากขึน้ ควรตองวางแผนเพ่ือกําหนดวธิกีารซอมแซม เชน การปะดวยมอรตา อีพอกซี ่หรอื

การใชพวกปูนซีเมนตประเภทใหกําลังสูงในระยะตน ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการทํางาน

ซอมแซม  

ข. การปูทับ (Overlay)  

เม่ือความเสียหายกระจายเปนวงกวาง แตยังเสียหายไมลึกนัก การปูทับดวยวัสดุซีเมนต พวก

สารผสมระหวางซีเมนตกับโพลีเมอรหรือแอสฟสต เปนอีกวิธีหนึ่งในการลดและควบคุมปญหาจากการ

หลุดกะเทาะ ทั้งจากการซึมผานไดของน้ํา การขัดสีและการกระแทกจากลอรถยนต 

 ค. การทดแทน (Replacement)   

 เม่ือความเสยีหายเกิดเปนบรเิวณกวางและมีความลกึพอ เชน ระดับความรนุแรงมาก มีการ

สูญเสียสวนของมวลรวมหยาบ พรอมกับการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหนา รวมถึงเนื้อปูนที่อยูรอบๆมวล

รวมหยาบ มีความลกึมากกวา 25 มม.ขึ้นไป และเหล็กเสริมในคอนกรีตโผลออกมาใหเห็นการสกัด

คอนกรีตบริเวณที่มีความเสียหายออก แลวทําการทดแทนดวยวัสดุใหมที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ

ใกลเคียงกัน จะเปนการซอมแซมที่ไดผลคอนขางสูง เชน การเททับดวยคอนกรีตที่มีกําลังและ

สวนผสมที่เหมือนกับคอนกรีตเดิม    

 การปองกัน การปองกันการหลุดกะเทาะตองพิจารณาปองกันที่สาเหตุ โดยเฉพาะการ

ปองกันการเกิดสนิมเหล็กเสริมในโครงสรางซึ่งเปนสาเหตุหลักของการหลุดกะเทาะ เชน    

1. ใชสวนผสมของคอนกรีตที่มีความทึบน้ํา 

2. ทําการปองกันการซึมของน้ํา (Water Proof) เชน การใชสารเคลือบ 

3. ปองกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยการใชสารเคลือบผิวเหล็ก  (Epoxy and 

Galvanized) 
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4. เพ่ิมระยะหุมของพ้ืนจากเดิม 25 มม. เปน 50 มม. 

5. ในการออกแบบใหพจิารณาวธิกีารลดแรงกระแทกจากการวิง่ผานสะพานของยวดยาน 

(Live Load Vibration) เชน การปูพ้ืนสะพานดวยแอสฟสตเพ่ือเปนผิวจราจร 

6. พิจารณาวิธีการปองกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมจากการเสียประจุไฟฟาสําหรับสะพาน

ทีม่ขีนาดใหญ 

7. ใหความสนใจกระบวนการทาํงานและควบคมุงานกอสรางใหไดคณุภาพตามมาตรฐาน

การควบคมุงานของกรมทางหลวงชนบท 

8. ใชสารพวกโพลีเมอรในสวนผสมของคอนกรีตเพ่ือลดการซึมของน้ํา 

9. เพ่ิมคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกของแผนรองรับพ้ืน (Bearing Pad) 

 

 3) การหลดุลอก (Scaling) ของพื้นสะพาน 

 ปญหา การหลดุลอกของผวิหนา  เปนการเกิดความเสียหายในลักษณะที่มีการสูญเสียซเีมนต

เพสตหรือปูนฉาบที่ผิวหนาและมวลรวมคอนกรีตในบริเวณหนึ่งๆอยางตอเนื่องและเพ่ิม ขนาดความ

กวางและความลกึมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุสวนใหญเกิดจากการกระบวนการทํางานและการเลือกใชวัสดุ

ที่ไมเหมาะสม เชน การเลือกใชสวนผสมของคอนกรีตที่เหลวเกินไป การเทและเขยาคอนกรีตแลวทํา

ใหเกิดการแยกตัว การบมไมดีทําใหเกิดการสูญเสียน้ําจนทําใหปฏิกิริยาไฮเดรชั่นเกิดขึ้นไมสมบูรณ 

นอกจากนี้ยังเกิดจากการขัดสีของลอรถ การถูกกัดเซาะจากน้ําที่มีเกลือผสมจากรถบรรทุกอาหารสด 

 ทางเลอืกวธิกีารแกไขซอมแซม ความเสยีหายทีส่งผลตอความปลอดภัยของสะพาน จะ

เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นในระดับที่ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลตอ

ความแข็งแรงของโครงสราง หรืออาจเกิดอันตรายตอผูใชสะพานได ถาบริเวณความเสียหายที่ตื้นและ

บริเวณที่ไมกวางนักสามารถซอมแซมไดโดยการสะกัดสวนที่เสียหายและทําการปะดวยมอรตา อีพอก

ซีมอรตาหรือปูทับดวยวัสดุผสมพวกโพลีเมอร ในกรณีที่ความเสียหายมีบริเวณกวางและลึกสามารถ

เททับดวยคอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอซีเมนตต่ํา คาการยุบตัวนอย หรือการเพ่ิมปริมาณซีเมนตใน

สวนผสมของคอนกรีต 

 การปองกัน การควบคุมการใชวัสดุและกระบวนการทํางานในการกอสรางใหดีไมใหมีความ

ผิดพลาดจะลดปญหาการเสื่อมสภาพจากการหลุดลอก การใชวัสดุหรือสารผสมเพ่ิมประเภทสาร

กระจายกักฟองอากาศจะชวยทาํใหเกิดการกระจายของฟองอากาศอยางสมํ่าเสมอทาํใหทาํงานไดงาย

และยงัสามารถลดปรมิาณน้าํในสวนผสมของคอนกรตี 

 การดูแลหรือออกแบบใหมีการระบายน้ําที่ดี ทําใหไมเกิดน้ําขังหรือไหลไปในทิศทางเดียวกัน

ดวยปริมาณที่มากและความเร็วในการไหลที่สูง ก็สามารถปองกันความเสียหายจากการหลุดลอกของ

พ้ืนผิวสะพานไดเชนกัน 

 นอกจากนี ้ AASHTO Manual for Bridge Maintenance (1976) แนะนาํวาการใช Linseed 

Oil สามารถลดการเกิดการหลดุลอกของผวิพ้ืนสะพานได  
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5.2.2 สําหรับความเสียหายที่โครงสรางคาน ตอมอ และ ตอมอตับริม 

 ปญหา ปญหาของโครงสรางสวนลางในสวนของ คาน (Cap Beam) ตอมอ และ ตอมอตับริม 

ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุมีสองลักษณะหลักๆคือ ความเสียหายที่ผิวคอนกรีต และความ

เสียหายในสวนที่สัมผัสน้ํา ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในกลุมการแตกราว การหลุดกะเทาะและการหลุดลอก  

 ทางเลอืกวธิกีารแกไขซอมแซม การเสื่อมสภาพของวัสดุที่ผิวของตอมอตับริมและ  คานตวั

ริม เปนผลจากปฏิกิริยาเคมี คุณภาพของมวลรวมไมดี หรือเกิดขึ้นพรอมๆกันจากหลายสาเหตุ 

ลักษณะความเสียหายที่พบจะมีลักษณะการคอนกรีตหลุดออกเปนชิ้นที่ผิวหนาในสวนที่หุมเหล็กเสริม

อยู หลุดออกเปนจุดๆ (Pop-out) หรือมีการแตกบิ่นที่มุม  

 การซอมแซมความเสียหายลักษณะนี้ทําไดโดยการทุบสกัดคอนกรีตสวนที่เสียหายออกให

หมด ซอมแซมหรอืเปลีย่นเหลก็เสรมิ แลวแทนทีด่วยวสัดุใหม เชน มอรตา คอนกรตีหรอืโพลเีมอร

คอนกรีต การซอมโดยวิธีนี้จะตองระมัดระวังเรื่องของการหดตัวที่แตกตางกัน รวมทั้งการยึดเหนี่ยว

ระหวางคอนกรตีเกาและวสัดุใหมทีน่าํมาทดแทน    

 ตอมอและ ตอมอตับริม  ในสวนที่สัมผัสกับน้ําจะเกิดการเสื่อมสภาพจากการกัดเซาะของน้ํา 

กรวด ทรายและการแตกตวัของฟองอากาศจากกระแสน้าํ ในการซอมแซมจะตองทาํการสรางทาํนบ

ก้ันน้ําชั่วคราว เพ่ือปองกันน้ําไมใหเขาไปทําความเสียหายโครงสรางที่กําลังทําการซอมแซม 

การปองกัน 

1. ใชสวนผสมของคอนกรีตที่มีความทึบน้ํา เชน เพ่ิมปรมิาณซเีมนตหรอืเถาลอยใน  

     สวนผสม 

2. ทําการปองกันการซึมและการกัดเซาะของน้ํา เชน การใชสารเคลือบ 

3. ปองกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยการใชสารเคลือบผิวเหล็กเสริม (Epoxy and 

     Galvanized) 

4. เพ่ิมระยะหุมของพ้ืนจากเดิม 25 มม. เปน 50 มม. ในคาน และ 75 มม. ในตอมอ  

5. ในการออกแบบใหพจิารณาวธิกีารลดแรงกระแทกจากการวิง่ผานสะพานของยวดยาน 

เชน การปูพ้ืนสะพานดวยแอสฟสตเพ่ือเปนผิวจราจร 

6. พิจารณาวิธีการปองกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมจากการเสียประจุไฟฟา โดยเฉพาะใน

ตอมอ 

7. ใหความสนใจกระบวนการทาํงานและควบคมุงานกอสรางใหไดคณุภาพตามมาตรฐาน

การควบคมุงานของกรมทางหลวงชนบท 

8. ใชสารพวกโพลีเมอรในสวนผสมของคอนกรีตเพ่ือลดการซึมของน้ํา 

9. เพ่ิมคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกของแผนรองรับพ้ืน (Bearing Pad) 
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แนวทางในการซอมแซมสะพานและการเลอืกวสัดุเพ่ือใชในการซอมแซม ไดสรุปไวในตาราง

ที่ 5.1 

ตารางที ่5.1 แสดงแนวการเลอืกวธิกีารซอมแซม 

ความเสียหาย วิธีซอมแซม วัสดุ 

แตกราว • เกราท 

• ปูทับ 

• น้ํายาเกราท 

• โพลีเมอรคอนกรีต 

กะเทาะ • ปะ 

• ดรายแพค 

• สกัดทําผิวใหม 

• มอรตา อีพอกซี่ 

• ดรายแพค 

• คอนกรีต โพลีเมอรคอนกรีต 

• คอนกรีตวางมวลรวมกอน 

หลุดลอก • ปูทับ 

• สกัดทําผิวใหม 

• โพลีเมอรคอนกรีต (บาง) 

• มอรตา คอนกรีต โพลีเมอรคอนกรีต 

• คอนกรีตวางมวลรวมกอน 

 

5.3 งบประมาณ ความจาํเปนเรงดวนและระยะเวลาในการซอมแซม 

 ในการเลอืกและกําหนดวธิกีารซอมแซมนัน้ จะตองพิจารณาถงึความจําเปนในการใชงาน

สะพานและคาใชจายประกอบกัน นอกจากนีย้งัตองพิจารณาถงึความเปนไปไดและความสามารถของ

ผูรับเหมาในทองถิ่นวาสามารถดําเนินการไดหรือไม 

 ความเสียหายของคอนกรีตที่เกิดขึ้นไมไดมีความจําเปนที่จะตองทําการซอมแซมโดยเรงดวน

ในทุกกรณี มีหลายปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบถึงการสงผลกระทบตอความปลอดภัยใน

โครงสรางคอนกรีต   

 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตควรจะกระทําเม่ือพิจารณาวากระทบกับความปลอดภัยใน

การใชงาน ซึ่งสวนใหญจะอยูในระดับความเสียหาย ที่ตองเขาไปทําการซอมบํารุงหรือเฝาตดิตาม (C) 

และอยูในสภาพความเสยีหายที่ตองมีการซอมแซมโดยเรงดวนและมีมาตรการควบคมุการใชงาน  (D) 

หรือพบวามีแนวโนมความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว 

 อยางไรก็ตามความเสยีหายจากการเสือ่มสภาพของคอนกรตีในสภาพสิง่แวดลอมปกตจิะมี

อัตราเพ่ิมของความเสยีหายคอนขางชา เม่ือตรวจพบความเสยีหายตัง้แตระยะเริม่ตน จะทาํให

สามารถตดิตามอัตราการเพ่ิมขึน้ของความเสือ่มสภาพในคอนกรตีได 

 ความเสยีหายบางประเภทของคอนกรตี ไมมคีวามจําเปนทีจ่ะตองทาํการซอมแซมทนัทหีรอื

สามารถปลอยไวตามสภาพได เชน การแตกราวจากการหดตวัแบบแหง ( Drying Shrinkage) หรือ

การสึกกรอนในระยะตนๆของการหลุดลอกที่ผิวพ้ืนบนของสะพานจากการไหลของน้ําฝน การ

ซอมแซมความเสยีหายเชนนีจ้ะลกัษณะเปนเพียงการตบแตงผวิใหดูสวยงามเทานัน้ ( Cosmetic 

Purpose) 
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การเลือกวัสดุในการซอมแซมสะพาน  

 

เนื้อหาของบทนี้จะคลอบคลุมถึง คุณสมบัติของวัสดุและการพิจารณาเลือกวัสดุอุปกรณที่

เหมาะสมเพ่ือทีจ่ะใชในการซอมแซมสะพาน การเลอืกวสัดุจะงายขึน้เม่ือพิจารณาถงึผลกระทบใน 3 

ขัน้ตอน คอืสภาพการณทีจ่าํเปนตองมีการซอมแซม ชวงเวลาทีจ่ะทาํการซอมแซมและ การซอมแซม

สิน้สดุลง ขอมูลเหลานีร้วมถงึบรเิวณหรอืพ้ืนทีท่ีจ่ะตองทาํการซอมแซม จะนาํมาใชเพ่ือพิจารณาเลอืก

ประเภทวสัดุซอมแซมจากทัง้หมดทีก่าํหนดไว 10 ประเภท คือ 

1. ปอรตแลนดซีเมนต มอรตา (Conventional Mortar) 

2. ดรายแพคและอีพ็อกซี่ดรายแพค (Dry Pack and Epoxy-bonded Dry Pack) 

3. คอนกรีตวางมวลรวมกอน (Preplace Aggregate Concrete) 

4. ช็อตกรีต (Shotcrete) 

5. คอนกรีต (Replacement Concrete) 

6. ปูนอีพ็อกซี่ (Epoxy Bonded and Epoxy Mortar) 

7. Epoxy Bonded Replacement Concrete 

8. โพลีเมอรคอนกรีต (Polymer  Concrete) 

9. Thin Polymer Concrete Overlay 

10. น้ํายาเกราทหรือเรซินเกราท (Resin Injection) 

 

6.1 ปอรตแลนดซีเมนตมอรตา (Conventional Mortar) 

การใชงาน  สะพานของกรมทางหลวงชนบทเกือบทัง้หมดสรางจากวสัดุทีเ่ปนคอนกรตี 

ดังนัน้การใชคอนกรีตและ มอรตาหรือวัสดุประสาน ( Cementations Materials) ในการซอมแซม จึง

เปนทางเลือกที่ดี และเหมาะสม  เพ่ือที่จะใหคอนกรีต เดิมที่ถูกซอมแซมมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ วัสดุ

หรือคอนกรีตใหมที่สุด  

ปอรตแลนดซีเมนตมอรตาหรือมอรตา เปนวัสดุประเภทหนึ่งทีไ่ดรบัความนยิมนาํมาใชในงาน

ซอมแซมคอนกรตีมาก จาก การที่หาไดงายและมีราคาถกู การใช มอรตา ในงานซอมแซมเลก็ๆ น้ัน

อาจจะเลือกใชปูนซีเมนตปอรตแลนดไดหลากหลายชนิดโดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงาน และ

สภาพการสัมผัสกับสภาพแวดลอม (Exposure) รวมถึงความตองการในเรื่องของกําลังคอนกรีต 

 มอรตาสามารถใชซอมแซมในสถานการณเดียวกับคอนกรีต โดยเฉพาะการซอมแซมขนาด

เล็กๆ และในชิ้นสวนที่บาง การซอมผิวคอนกรีตดวยมอรตาเหมาะสมสําหรับความเสียหายที่คอนขาง

ตื้นมีขนาดไมใหญ หรือกวางนัก มักใชในบริเวณที่มองเห็นไมเดนนัก การซอมโดยวิธีนี้ควรเชื่อมดวย

มอรตาในขณะที่คอนกรีตยังเปนสีเขียวอยู หรือหลังจากถอดแบบไมเกิน 24 ชม. หรือใชในการซอม

บรเิวณซึง่มีขนาดความเสยีหายเกินกวา (จนไมเหมาะสม) ที่จะซอมโดยการใชดรายแพคหรือบริเวณ
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ที่ความเสียหายนั้นตื้นเกินกวาที่จะเทคอนกรีตเพ่ือซอมแซมได การซอมดวยมอรตาอาจใชเครื่องมือ

หรือใชวิธีทํางานดวยมือก็ได 

 การใชมอรตาซอมคอนกรีตที่เกิดการเสื่อมสภาพจากอายุการใชงาน หรือใชในการซอมแซม

คอนกรีตเกาที่เสียหาย ควรใชคูกับวัสดุเชื่อมประสาน ( Bonding Agent or Bonding Resin) ในการ

ซอมแซมโดยการใชมอรตาจะตองระวังเรื่องการสูญเสียน้ําจากการระเหยออกจากผิวหนา รวมทั้งการ

ถูกคอนกรีตเกาดูดน้ําไป ซึ่งจะทําใหเกิดปฏิกริยาไฮเดรชั่นที่ไมสมบูรณ และตองระวังดวยวาการ

พัฒนาแรงยึดเก่ียว (Bonding) จะไมมีประสิทธิภาพ  

 การเตรยีมการ  การซอมผิวตอนกรีตเดิมดวยมอรตา ถาจะใหไดผลดีควรตองใชคูกับปนยิง

มอรตาขนาดเลก็ (Pnuematic Gun) โดยเฉพาะกรณีพ้ืนที่ตองการซอมมีบริเวณกวาง ทั้งนี้พ้ืนผิว

บริเวณที่ตองซอมแซมตองสะอาดปราศจากฝุนและเศษวัสดุ การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการซอมแซมนี้

อาจจะมีคาใชจายสงู ในกรณีทีไ่มสามารถใชปนยงิมอรตาไดอาจใชฝมอืแรงงานแทนไดโดยเฉพาะใน

บริเวณที่ตองการซอมที่มีขนาดเล็ก  

วัสดุ มอรตาที่ใชในการซอมแซมประกอบดวย ซีเมนต มวลรวมละเอียดหรือทรายที่รอนผาน

ตะแกรงเบอร 16 และน้ําในสัดสวนที่พอเหมาะ ซีเมนตที่ใชควรเปนประเภทเดียวกับซีเมนตที่ใชใน

คอนกรีตเดิม โดยมีสัดสวนของซีเมนตตอทรายอยูระหวาง 1:2 ถงึ 1:4 ขึ้นอยูกับเทคนิคในการทํางาน 

นอกจากนั้นยังสามารถใชสารเคมีประเภทตางๆ ที่เปนสารผสมเพ่ิมเพ่ือเติมเขาไปในสวนผสมของ

มอรตา เชนการใชสารลดน้ํา สารชวยในการขยายตัว เพ่ือชวยลดการหดตัวที่อาจจะเกิดขึ้นกับ มอรตา 

ตัวอยางเชน 

มอรตาที่คืนตัวเร็ว (Quick-setting Non-shrink Mortar) ใชเม่ือตองการควบคุมรอยแตก

อันเนือ่งมาจากการหดตวั (Shrinkage Cracks) ระหวางวัสดุใหมและคอนกรีตเดิมสามารถกระทําได

โดยใชซีเมนตที่มีคุณสมบัติการขยายตัว ( Expansive Cement) ผลิตภัณฑชนิดนี้จะถูกรวมตัวกับสาร

ผสมเพ่ิม ( Admixtures) ซึ่งจะเพ่ิมกําลัง ปรับปรุงทั้งแรงยึดเหนี่ยว และความสามารถในการเท 

(Workability) ใหดีขึ้น และยัง สามารถลดเวลาในการบม ไดอีกดวย ผลิตภัณฑ ประเภทนี้มักเปน

ผลิตภัณฑที่มีการผสมมาเรียบรอยแลว จากโรงงาน จึงมีราคาสูงกวามอรตาที่ผสมเอง แตก็เปนวัสดุที่

มีความเหมาะสม และสะดวก ตอการใชงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตองการเพ่ิมกําลังของคอนกรีต

ภายในเวลาอันจํากัด โดยสวนใหญแลวจะใชผลติภัณฑชนดินีใ้นการซอมแซมหรอืสรางใหมในสวนหัว

ของตอมอ และตอมอตบัรมิ แผนรองสะพาน รอยตอของพ้ืนสะพาน (Deck Joints) การหลุดกะเทาะที่

ไมใหญมากนัก และในสถานการณอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

ซีเมนตกอตัวเร็ว (Rapid-Setting Cements) การใชงานซีเมนตกอตัวเร็วเปนประโยช นอยาง

อยางมากตอการซอมแซมถนนหรอืสะพานทีต่องการเปดการใชงานไดอยางรว ดเร็ว เชนการซอมผิ ว

ถนนสะพาน คุณสมบัติของซีเมนตกอตัวเร็วคือมีระยะเวลาการกอตัวที่เร็ว ในบางครั้งสามารถพัฒนา

กําลังแรงอัดไดเกิน 6.9 MPa ภายในเวลา 3 ชัว่โมง ในอดีตจนถงึปจจุบนั มีการใชปูนซีเมนตชนิด

พัฒนากําลังรับแรงไดเร็วรวมกับการใชสารเรงการกอตัวมากกวาวัสดุชนิดอ่ืนเพ่ือนํามาใชงาน

ซอมแซม ซีเมนตกอตัวเร็วสามารถพัฒนากําลังรับน้ําหนักไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเม่ือนําไปใชในงานซอม 
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จะทําใหสามารถเปดใหใชงานไดอยางรวดเร็วกวาคอนกรีตทั่วไป ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการ

ซอมแซมถนนและสะพานเนือ่งจากสามารถลดระยะเวลาการซอมแซม เพ่ิมความปลอดภัย ลด

คาใชจายในการควบคมุดูแลระบบการจราจรในขณะทาํการซอมแซม 

ถึงแมวา ซีเมนตกอตัวเร็วจะมีความคงทนเทากับคอนกรีต แตเนื่องจากสวนผสมของซีเมนตกอ

ตวัเรว็อาจไมเหมาะสมในการนาํมาใชในบางสภาพแวดลอม ซเีมนตกอตวัเรว็พัฒนากําลงัจากการ

ขยายตัวของ Ettringite ซึ่งหากมีระดับการขยายตัวที่มากเกินไป และเวลาที่ใชในการพัฒนาจนถึง

ระดับสูงสุดที่นานเกินไปอาจนําไปสูการลดลงของกําลังของวัสดุได นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง

ระยะเวลา และวิธีการที่ใชในการบมเนื่องจากปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอการพัฒนาของ Ettringite 

สาเหตุจากสวนผสมของซีเมนตกอตัวเร็วมีสวนผสมของ อัลคาไล และอลมูเินต สูง ดังนั้นตองระวัง

ไมให นําไปใชในสภาวะที่มีซัลเฟตสูง และหลีกเลี่ยงการนําไปใชกับมวลรวมที่ทําปฏิกิริยากับอัลคาไล 

มอรตาที่มีการหดตัวกอน (Pre-shrink Mortar) คอืมอรตาที่ปริมาณน้ํานอย และถูกนํามาผสม 

และยอมให มอรตาหดตวั 30 ถงึ 90 นาทกีอนนาํมาใชงาน ขึน้อยูกบั อุณหภูม ิกอนทีจ่ะนาํมาใช ปะ

หรือเททับตองมีการผสมอีกครั้ง มอรตาที่มีการหดตัวกอนเหมาะสําหรับงานที่มีบริเวณเล็กมากๆ ซึ่ง

ไมสามารถกระทุงดรายแพ็คใหแนนได 

 การซอม  พ้ืนทีค่วามเสยีหายทีต่องซอมแซมของของสะพานมักจะอยูในแนวตัง้และเหนอื

ศรีษะดังนั้นการซอมดวยมอรตา ในพ้ืนที่ความเสียหายที่มีขนาดลึกมากกวา 25 มม. (1นิ้ว) จะตองทาํ

เปนชัน้ๆ ละประมาณ 18 มม. (¾นิ้ว) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียแรงยึดเหนี่ยวระหวางมอรตาที่นํามาใช

ซอมแซมและคอนกรตีเดิม เนือ่งจากน้าํหนกัของมอรตาทีใ่ชซอมแซมมีมากเกินไป ทาํใหไมเกาะตวั

และหลดุลอนออกมา โดยในแตละชัน้ของการซอมแซมควรดําเนนิการโดยใหมเีวลาหางกันประมาณ 

30 นาทหีรอืมากกวา ในระหวา งชั้นของการซอมแซมจะตองขูดผิวหนาใหเปนรอยไวและตองระวัง

ไมใหมอรตาในชั้นนั้นแหง เม่ือซอมชั้นสุดทายแลวเสร็จใหปาดดวยเกรียงแลวทําการบม แตหามโรย

ปูนผงเพ่ือแตงผิวหรือทําการแตงผิวจนเกิดน้ําซึมออกมาจากผิวหนาของมอรตา 

การบม  การบมมอรตาที่ไมเหมาะสมเปนสาเหตุหลักที่ทําใหการซอมแซมดวยมอรตาไม

ไดผล การบมมอรตาควรเริ่มตนทันที่เม่ือมอรตาเริ่มแข็งตัวและควรบมไปจนครบ 14 วัน เปนอยาง

นอย การบมทําไดโดยการคลุมดวยผาชุบน้ําหรือใชสารเคลือบผิว (Curing Compound)  

ขอจํากัด การใชมอรตาในการซอมแซมตองมีความระมัดระวงั เนือ่งจากมอรตา มีคุณสมบัติ

การหดตัวสูงกวาคอนกรีต  สาเหตมุา จากการที่มอรตา มีปริมาตรน้ํา ในสวนผสม ที่สูงกวา มีปริมา ณ

ซีเมนตที่มากกวา และอัตราสวนซเีมนตเพสตตอมวลรวมที่สูงกวาคอนกรีต 

 

6.2 ดรายแพคและอีพ็อกซี่ดรายแพค (Dry pack and Epoxy-bonded dry pack) 

การใชงาน ดรายแพคเหมาะสาํหรบันาํมาใชปะหรือกลบโพรงทีม่ขีนาดใหญและขนาดเลก็ซึง่

ยอมใหมีการอัดหรือกระทุงดรายแพคเขาไปในโพรงทีต่องการซอมอยางเพียงพอ ซึ่งโพรงหรือรูที่ซอม

ควรมีความลึกไมนอยกวา 25 มม. (1 นิว้) การซอมแซมสามารถใชงานไดทัง้พ้ืนผวิแนวตัง้ และพ้ืนผิว

ที่อยูเหนือศีรษะ นอกจากนี้ ดรายแพค ยังสามารถใชสําหรับเติมรอยแตกที่ไมมีการขยายตัวแลว 
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(Dormant Crack) อยางไรก็ตาม ดรายแพคไมควรนํามาใชกับรอยแตกที่ยังมีการขยายตัวอยู ( Active 

Crack) 

 การเตรยีมการ การใชดรายแพคมอรตาในการซอมแซมจะตองทาํดวยความระมัดระวงั และ

มีการตรวจสอบที่ดี พ้ืนที่หรือรูที่จะซอมจะตองสะอาดปราศจากสวนเสียหาย หรือหลุดรอน ( Loose 

Pieces of Aggregate) เพ่ือใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวที่ดีระหวางวัสดุเกาและใหมควรตองใชวัสดุสําหรับยึด

ประสานโดยสามารถเลือกใช 1 ใน 3 วธิ ีดังนี้ 

 วิธีแรก โดยการใชมอรตาขน (Stiff Mortar) เปนตัวเคลือบเพ่ือประสานวัสดุเกาและใหมกอนที่

จะใชดรายแพคมอรตากลบหรืออุด มอรตาที่ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมประสานประกอบดวย ซีเมนต 1 

สวน ทราย 1 สวน ผสมน้าํใหเหลวขน (Fluid Paste Consistency) แลวจึงทาลงไปบนบริเวณพ้ืนผิวที่

เตรียมไวกอนที่จะทําการซอมหรือกลบดวยดรายแพค ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนที่มอร

ตาขนจะแข็งตัวหรือแหง ในการซอมดวยวิธีนี้จะตองระวังไมใหพ้ืนที่ผิวแหงหรือเปยกเกินไป เพราะจะ

มีผลตอซีเมนตมอรตาขนและดรายแพคที่ใช การทําใหบริเวณที่ตองการซอมแซมชื้นไวลวงหนา 1 คืน 

(Pre-soak) กอนดําเนิการซอม จะทําใหไดผลการซอมแซมที่ดีกวาและยังเปนการปองกันการสูญเสีย

ปฏิกริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนตดวย 

 วิธีที่2 ที่จะทําใหเกิดการยึดเหนี่ยวที่ดีระหวางคอนกรีตเกาและวัสดุใหม เริ่มจากการทํา Pre-

soaking พ้ืนที่ที่ตองการซอมไวกอน 1 วัน โดยการคลุมดวยกระสอบหรือผาชุบน้ํา ( ASTM C171) 

เพ่ือควบคุมใหมีน้ําอิสระ (Free Water) เหลือที่ผิวตอนกรีตที่จะซอมนอยที่สุด เม่ือจะเริ่มการซอมแซม

จะตองเช็ดน้ําออก ทําความสะอาดโดยการเปาดวยลมหรือลมรอนเพ่ือไลเศษน้ํา เศษผงหรือฝุนให

หมดไป กอนทาํการซอมแซมดวยดรายแพค  

 วิธีที่3 โดยการใชอีพ็อกซี่เปนวัสดุเชื่อมประสานระหวางคอนกรีตเกาและวัสดุใหม (ดู ASTM 

C 881 for Type II, Grade 2, Class B or C Resin) การเลือกใชอีพ็อกซี่ขึ้นอยูกับเง่ือนไขหรือสภาวะ

ที่ตองการใชงาน (โดยเฉพาะอุณหภูมิ) พึงระวังวาอีพ็อกซี่จะใชไดดีกับคอนกรีตที่แหง จึงจําเปนตอง

เปาใหแหงหรือใชลมรอนเปาใหแหง รีบดําเนินการทาดวยอีพ็อกซี่ใหทั่วบริเวณผิวที่เตรียมไว แลวจึง

ดําเนนิการซอมดวยดรายแพคมอรตาทนัท ีกอนทีอ่พีอ็กซีจ่ะแหงและแขง็ตวั 

วัสดุ (Materials) ดรายแพคมอรตาเปนสวนผสม (โดยปรมิาตรแหงหรอืน้าํหนกั) ของซเีมนต 

1 สวน กับทราย ที่ผานตะแกรง เบอร16 จํานวน 2
2
1

สวน การใชปริมาณน้ําที่พอดี (Low Water 

Content) ทําใหสวนผสมเหนียวติดกันเม่ือใชมือบีบหรือปนเบาๆ โดยไมมนี้าํไหลซมึออกมา ทาํใหมี

อัตราสวนน้ําตอซีเมนตต่ํา จึงทาํใหดรายแพค มีการหดตัวนอยมาก การปะดวย ดรายแพคจึง มีความ

แนนมากและมีความคงทน มีกาํลงัรบัแรงดีและมีความทบึน้าํ ดรายแพคมอรตาทีใ่ชในการซอมแซม

สวนมากจะมีสีเขมกวาคอนกรีตเดิมที่ตองการซอมแซม หากตองการสีของดรายแพค ใหมีสีใกลเคียง

กับวัสดุเดิม อาจมีการผสมซีเมนตสีขาว ลงไปบางสวนเพ่ือใหสีคอนกรีตใกลเคียงกันได ซึ่งสวนผสมที่

ใชสามารถที่จะปรับใหมีกําลังสูงขึ้นโดยปรับสัดสวนการผสมเปน 1: 3 หรือ 1: 3
2
1
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 การซอม  (Repairing) ในการกลบ หรืออุดดวยดรายแพคมอรตาควรอัดแนนดวยเหล็ก

กระทุง ที่มีหนาตัดเปนรอยหยัก เหล็กกระทุงปกติยาว 25-30 ซม. (8-12 นิ้ว) ขนาดหนาตดัทีส่มัผัส

ปูนกวางไมเกิน 25มม. หรือ 1 นิ้ว (ทําจากไมก็ได) การอัดแนนตองทาํเปนชัน้ๆ ละประมาณ 9 มม 

(
8
3

 นิว้) เม่ือชั้นแรกเริ่มเหนียวหนืดจนมีลักษณะคลายยาง (Rubbery) ใหทําการอัดชั้นตอไปทันที ซึ่ง

อาจจะตองใชเวลา 30-40 นาทใีนแตละชัน้ของการอัดดวยดรายแพคมอรตา 

การบม เนื่องจากปริมาณน้ําที่ใช ดรายแพค มีปรมิาณนอย  ขั้นตอนการบมเปนเรื่องสําคัญ

มากตอคุณสมบัติของดรายแพคมอรตา เพราะเปนการควบคุมไมใหเกิดการสูญเสียน้ํา จนกระทั่งเกิด

การหดตัว การบมโดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 3 วัน 

ขอจํากัด  ดรายแพค มีความไมเหมาะสมที่จะนําไปใชในการปะบริเวณที่อยูหลังเหล็กเสริม 

หรือการปะบริเวณรองตื้น (Shallow Depression) หากมีการบมทีไ่มเพียงพอ จะทาํให ดรายแพ็คมี

คุณสมบัติที่ไมดีหรืออาจใชไมไดผล 

 

6.3 คอนกรตีวางมวลรวมกอน (Preplace Aggregate Concrete) 

การใชงาน  คอนกรีตวางมวลรวมกอน  โดยทัว่ไปใชในการซอมแซมคอนกรตีขนาดใหญ 

โดยเฉพาะการเทคอนกรีตใตน้ํา หรือในบริเวณที่ยากตอการใชคอนกรีตทั่วไป เชนใชในการซอมแซม

ตอมอ ฐานราก และคานรัดตอมอ คอนกรตีวางมวลรวมกอน มีปริมาณมวลรวมสูง และมีจุดสัมผัสของ

มวลรวมสูงทําใหการหดตัวของคอนกรีตประเภทนี้ต่ํากวาคอนกรีตทั่วไปครึ่งหนึ่ง จากวิธีการกอสราง 

มีการเทมวลรวมเขาไปในแบบกอน และหลงัจากนัน้จึงทาํการฉดีน้าํปนูหรือน้ําปูนผสมทราย (มอรตา) 

เขาไปในแบบ ดังนั้นปญหาที่เกิดจากการแยกตัวของมวลรวมกับเพส ตจึงไมเกิดขึ้น  นอกจากนี้

ชองวางระหวางมวลรวมก็จะถกูเตมิดวย มอรตา ซึ่งขอไดเปรียบที่กลาวมานี้ทําให คอนกรตีวางมวล

รวมกอนมีกําลังรับแรงอัดสูงกวาคอนกรีตโดยทั่วไป  

การเตรยีมการ  พ้ืนที่ที่จะทําการซอมแซมโดยวิธีนี้มักจะมีขนาดกวางและลึก การเตรียม

พ้ืนผวิของคอนกรตีเดิมในบรเิวณทีต่องการซอมแซม จึงมีความสาํคญัมากตอคณุภาพงานซอมแซมที่

ดี พ้ืนผิวที่จะทําการซอมแซมตองสะอาดปราศจากฝุนและสวนที่หลุดลุย แบบสําหรับงานคอนกรีต

จะตองสะอาดปราศจากชองวางและรรูัว่ซมึทีจ่ะทาํใหน้าํปนูใหลออกมาทาํใหเกิดโพรงในโครงสราง 

บางกรณีที่ตองการผลเร็วอาจใชอีพ็อกซีหรือสารประกอบพวกโพลิเมอรที่มีความเหลวและหนืดสูง ทํา

ใหงายตอการทํางานและยังมีระยะเวลาในการแข็งตัวเร็ว 

วัสดุ(Materials) วัสดุสําหรับคอนกรีตวางมวลรวมกอน อาจใชจากสวนผสมของ ปูนซีเมนต 

เถาลอยหรือทรายละเอียด และสารผสมเพ่ิม ขนาดของวัสดุที่ใชผสมในคอนกรีตประเภทนี้จะถูกจํากัด

ดวยขนาดของหัวฉีดอัดหรือขนาดของทอที่ใชเทคอนกรีต ใหเขาไปแทรกในมวลรวมที่เทวางไวกอน

ในแบบ มวลรวมหยาบโดยทัว่ไปจะเลอืกใชขนาด 37.5 มม. (1½ นิ้ว) และควรมีขนาดคละที่ดีเพื่อให

เกิดชองวางที่คอนกรีตไหลซึมเขาไปไดงาย ในกรณีที่ใชมวลรวมขนาดเล็กสุดที่ 12.5 มม. (½ นิ้ว) 

ทรายที่นาํมาใชผสมปูนเกรา ท หรือคอนกรีต ตองผานตะแกรงเบอร 8 ทัง้หมด และอยางนอยทีส่ดุ 
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95% ตองผานตะแกรงเบอร 16 โดยเลือกใหมีโมดูลัสความละเอียด อยูระหวาง 1.2 ถงึ 2.0 และควร

เปนทรายธรรมชาติเพราะมีขนาดกลมทําใหปูนเกราทไหลซึมผานไดดี 

การซอม (Repairing) วิธีการกอสรางทําไดโดยการ เตรียมพ้ืนผิวบริเวณที่จะทําการ

ซอมแซม ใหสะอาดหรอืซอมเหลก็ทีเ่ปนสนมิ ทาํความสะอาดพ้ืนผวิทีจ่ะทาํการซอมแซม ดําเนนิการ

ประกอบแบบแลวจึงเทหรือวางมวลรวมลงไปในแบบใหเต็ม กรณีที่ใชอีพ็อกซีหรือโพลีเมอรจะตองทํา

ความสะอาดดวยลมและใชวสัดุทีแ่หง เจาะฝงทอขนาดเสนผาศนูยกลาง 25 มม. (1นิ้ว) ทุกระยะที่หาง

กันประมาณ 1.2 – 1.8 เมตร (4-6 ฟุต) ที่แบบเพ่ือใชเทปูนเกราท และตรวจสอบผลการเทปูนเกราท 

เสร็จแลวจึง ทาํการเทน้ําปูนหรือคอนกรีต เขาไปตามทอเพ่ืออุดชองวางระหวางมวลรวม โดยใหทอมี

ความลาดเอียง 4:1 และ 6:1 เม่ือเทคอนกรีตในน้ํา โดยเริ่มจากทอที่อยูดานลางสุดกอนพรอมเคาะที่

แบบเบาๆเพ่ือไลฟองอากาศ จนกระทั่งสังเกตเห็นน้ําปูนไหลออกจากทอที่อยูถัดไปในดานบน ปด

หรืออุดรูที่เทแลวจึงยายตําแหนงการเทไปที่ตําแหนงถัดไปดานบน ดําเนินการตอไปตามขั้นตอน

ดังกลาวจนน้าํปนูเตม็แบบ 

การบม  การบมคอนกรีตวางมวลรวมกอนก็เหมือนกับการบมคอนกรีตปกติทั่ว ๆ ไป 

โดยเฉพาะคอนกรีตที่เทใตน้ําจะถือวาคอนกรีตนั้นไดรับการบมดีพิเศษ แตในกรณีใชโพลีเมอร

คอนกรีตความชื้นอาจเปนปญหาตอการแข็งตัวได 

 

6.4 ช็อตกรีต (Shotcrete) 

การใชงาน  ช็อตกรีตสามารถปรับใชกับงานไดหลายรูปแบบ มีความสะดวกและรวดเร็ว 

โดยเฉพาะการซอมผวิคอนกรตีในแนวด่ิง เชน นาํมาใชงานในการซอมแซม ตอมอตับริม (Abutment) 

ของสะพานคอนกรตี ซึ่งไมจําเปนตองมีแบบหลอ ช็อตกรีตอาจจะเปนสวนผสมของมอรตาหรือ

คอนกรีตก็ได มีสภาพที่เหลวและเหนียว (Pneumatically) ใชฉีดพนไปบนพ้ืนที่ ที่มีความเสียหายดวย

ปนที่ยิงดวยความดันลม (ACI 2005)  

ในงานซอมแซมโครงสรางทีห่นานอยกวา 150 มม. และพ้ืนทีห่นาตดัทีไ่มแนนอน การใช

ช็อตกรีต ในการซอมแซมอาจประหยดักวาคอนกรตีธรรมดา เนือ่งจากการประหยดัแบบทีใ่ชในการ

หลอ ช็อตกรีตยงัเหมาะสมในการซอมแซมงานทีอ่ยูเหนอืหัว และวสัดุสามารถถกูผสมและขนยายจาก

สถานที่ไกลมาสูหัวฉีดในหนางานที่ไมสะดวกในการผสมวัสดุที่หนางาน 

การเตรยีมการ  สําหรับ การซอมแซมดวยชอ็ต กรีต ดําเนินการเหมือนกับการเทคอนกรีต

ทดแทน ตองเปนไปตามมาตรฐาน การทาํงานคอนกรตีของ กรมทางหลวงชนบท การฉีดพนช็อตกรีต

ควรกระทําโดยตอเนื่องจนกระทั่งดําเนินการแลวเสร็จ หรือทิ้งระยะหางไมเกิน 30 นาทีตอชั้น กรณีใช

สารผสมเพ่ิมตองระมัดระวังเรื่องคุณสมบัติของคอนกรตี โดยเฉพาะการหดตัวเนื่องจากการสูญเสียน้ํา

ในคอนกรีต  

วัสดุ (Materials) ช็อตกรีตที่นิยมใชกันมีอยู 2 ประเภท ของสวนผสม คือ แบบสวนผสมแหง 

(Dry Mix) และแบบสวนผสมเปยก (Wet Mix) ในสวนผสมแบบแหงประกอบดวยซเีมนต มวลรวม

ละเอียดหรือทราย และน้าํปริมาณเล็กนอยเพ่ือไมใหเกิดการฟุงกระจายในขณะที่ ถูกขนสงดวยแรงดัน
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ลม สวนน้ําในสวนผสมที่เหลือจะถูกผสมขณะที่สวนผสมผานหัวฉีดกอนที่จะถูกฉีดพนออกไป  

นอกจากซเีมนตและน้าํ แลว ยังมีการใชมวล รวมหยาบ ไฟเบอร และสารผสมเพ่ิม  สําหรับสวนผสม

แบบเปยกจะผสมน้ําตามสัดสวนที่ออกแบบไวกอนที่จะทําการฉีดพน โดยน้ําที่ผสมจะตองมีปริมาณ

นอยที่สุดคือแคพอเพียงที่จะใหทํางานได ช็อตกรีต ที่มีคุณสมบัติที่ดี จะมีคุณสมบัติที่ดีทั้งทางดาน

โครงสราง และทางดานความคงทน ซึง่มีแรงยดึเหนีย่วกับคอนกรตีเดิมหรอืวสัดุอ่ืนในงานกอสราง 

การซอม (Repairing) ปนูซเีมนตทีใ่ชในงาน ซอมแซมโดยวธินีี้  จะเปนประเภทเดียวกับการ

ใชในงานคอนกรตีโดยทัว่ๆ ไป การเลือกปูนซีเมนตควรเปนปูนซีเมนตประเภท I หรือปูนซีเมนต อัล

คาไลต่ํา และไมควรใชมวลหยาบที่มีขนาดใหญกวา 9 มม (3/8 นิ้ว) ในสวนผสม  

กรณีใชสารผสมเพ่ิมใหดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ASTM C494 โดยเฉพาะการใชสารกระจาย

กักฟองอากาศในสวนผสมแบบเปยก  จะตอง ควบคมุปรมิาณฟองอากาศใหอยูระหวาง 6 – 8 

เปอรเซ็นต 

การบม การใชสารเคลือบผวิคอนกรีตเพ่ือบม (Curing Compound) จะมีความสะดวกตอการ

ทําการบมมากกวาการบมดวยน้ํา หรือการบมดวยวิธีอ่ืนๆ และตองบมอยางตอเนื่อง 

 ขอจํากัด  การใชช็อตกรีตในการซอมแซมโครงสรางคอนกรีตเดิม ตอง มีการเตรียมผิวหนา

ของคอนกรีตเดิม ที่ดี นอกจากนี้ยังตองระมัดระวังในการใชน้ําในสวนผสม ซึ่งงายตอการใชน้ํามาก

เกินไป ทําใหงายตอการเกิดการหดตัวแบบแหง ความสมบูรณในการซอมแซมดวยช็อตกรีต จึงขึ้นอยู

กับประสบการณ และความชาํนาญของคนทาํงาน โดยเฉพาะจะมีความสาํคญัตอการเลอืกสวนผสมที่

ตองการใชในการทาํงาน กอนการนําไปใชงานกับการซอมแซมโครงสราง 

 

6.5 คอนกรีต (Replacement Concrete) 

 การใชงาน คอนกรีตเปนวัสดุที่สามารถหาไดงาย และประหยัด นอกจากนี้ยังงายตอการผลิต 

การเท การตกแตงและการบม ผูรับเหมาในทุกระดับมีความคุนเคยในการใชงาน โดยทั่วไปสวนผสม

คอนกรีตทีน่าํมาใชในการซอมแซม สามารถผสมใหมีคุณสมบัติเหมือนกับคอนกรีตเดิม หรือใกลเคียง

ไดงาย ดังนัน้คอนกรตี จึงสามารถนาํมาใชงานไดอยางกวางขวางในงานซอมแซม  โดยใชหลักการยึด

ตัวคอนกรีตใหมกับคอนกรีตเกาในพ้ืนที่ที่ตองการซอมแซม การซอมดวยคอนกรีตอาจใชอีพ็อกซี่ น้ํา

ปูนขนๆ หรือมอรตาเกราทเปนตัวเชื่อมประสาน การซอมโดยการใชคอนกรีตนี้บริเวณที่ตองการซอม

ควรมีขนาดพ้ืนทีม่ากกวา 0.1 ม 2  (1ฟุต 2 ) และควรมีความลกึมากกวา 150 มม. (6 นิ้ว)  

คอนกรีตมักถูกนํามาใชในงานซอมแซมทีม่คีวามหนาคอนขางสงู  รวมทั้งในงานซอมทีม่ีพ้ืนที่

ขนาดใหญมาก โดยทัว่ไปคอนกรตีเหมาะสาํหรบังานปะทัง้บางสวนและตลอดความลกึของชิน้สวน 

นอกจากนี้ยังมีการใชคอนกรีตในงานปูทับ (Overlay) ทีม่คีวามหนามากกวา 100 มิลลิเมตร เชน การ

นาํคอนกรตีมาใชซอมแซม  พ้ืน กําแพง และเสาตอมอ คอนกรตียงัเหมาะสมในการนาํมาใชซอมแซม

คอนกรีตที่เสียหาย ในสภาพแวดลอมทีเ่ก่ียวกับทะเลเนือ่งจากความชืน้ทีส่งูของสภาพแวดลอม ทาง

ทะเลจะชวยลดการหดตัวที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียน้ําได 
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การเตรยีมการ เพ่ือใหการซอมแซมดวยคอนกรีตไดผลดี จะตองพิจารณาดําเนนิการ 

• ตองทุบสกัดคอนกรีตที่เสียหายออกใหหมด กรณีที่เห็นเหล็กควรสกัดคอนกรีตใหต่ําลงไป

จากเหลก็ เสริมประมาณ  25 มม. (1 นิ้ว ) ไมควรใหเหลือคอนกรีตหุมเหล็ก เสริมไว

บางสวน 

• การกําหนดขอบเขตพ้ืนทีซ่อมแซม ควรกําหนดหางจากพ้ืนทีเ่สยีหายประมาณ  100 มม. 

(4 นิ้ว) และควรตัดตามขอบเขตที่กําหนดดวยเลื่อยตัดคอนกรีต ใหมีความลึกอยางนอย 

25 มม.  กอนที่จะสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพออกไป โดยใหมีความเอียงขึ้นขางบน

เล็กนอย ประมาณ 1:3 เพ่ือปองกันฟองอากาศถูกกักอยูภายใตผิวคอนกรีต 

• ผิวคอนกรีตเดิมที่จะถูกเททับดวยคอนกรีตใหมจะตองสะอาดปราศจากฝุนละออง ทํา

ผิวหนาใหหยาบและอ่ิมตัวดวยน้ํากอนการเทคอนกรีตทับ 

วัสดุ (Materials) คอนกรีตโดยทั่วไปประกอบดวย ปอรตแลนดซเีมนต มวลรวมและนํ้า 

นอกจากนี้ยังอาจมีการใชสารผสมเพ่ิม (Admixtures) ผสมเขาไปในคอนกรีตเพ่ือ กักฟองอากาศ เรง

หรือหนวงการกอตัว เพ่ิมความสามารถในการเทได ลดน้ําที่ใชในการผสม เพ่ือเพ่ิมกําลังรับแรง อัด 

หรือเปลี่ยนคุณสมบัติอ่ืนของคอนกรีต วัสดุปอซโซลานิก ( Pozzolanic Materials) เชน เถาลอย (Fly 

Ash) หรือ ซิลิกาฟูม ไดถูกนํามาใชรวมกับซีเมนตเพ่ือความประหยัด หรือเพ่ือที่จะปรับปรุงคุณสมบัติ

ของคอนกรีตเชน ชวยลดความรอนจากปฏิกริยาไฮเดรชั่น เพ่ิมการพัฒนากําลังรับแรงของคอนกรีตที่

แข็งตัวแลว หรือชวยเพ่ิมความตานทานตอซัลเฟต และปฏิกริยาระหวางดางกับมวลรวม 

การเลือกสวนผสมคอนกรีตตองเลือกใ ชคอนกรีตที่มีคณุสมบตัใินการเทได ความหนาแนน 

กําลงัรบัแรง และความคงทนทีเ่หมาะสมตอการใชงานทีต่องการ เพ่ือทีจ่ะลดรอยแตกราวจากการหด

ตัวของคอนกรีต คอนกรีตควรจะมีอัตราสวนน้ําตอซีเมนตต่ํา และมีปริมาณมวลรวมหยาบใหสูงเทาที่

จะเปนไปได 

คอนกรีตที่ใชในการซอมแซมควร เลือกใชคาอัตราสวน น้ําตอซีเมนตตามคอนกรีตเดิมแตไม

ควรเกิน 0.47 โดยน้าํหนกั การเลอืกขนาดของมวลรวมตองคาํนงึถงึลกัษณะงานทีต่องการซอม และ

ควรใหมีคาการยุบตัวที่นอยที่สุดแตตองใหสามารถทํางานได โดยเฉพาะการเขยาคอนกรีต ใน

สวนผสมควรมีปรมิาณฟองอากาศประมาณ 3-5% เพ่ือใหเกิดการหดตัวที่นอยที่สุดจึงตองควบคุม

อุณหภูมิของคอนกรีตไมใหเกิน 21°C (70° F)  

การซอม (Repairing) การซอมดวยคอนกรีตนี้ตองควบคุม การเทคอนกรีต ใหเปนไปตาม

มาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท ในการเทคอนกรีตนี้ ควรกระทําโดยตอเนื่องจนกระทั่งดําเนินการแลว

เสร็จ ถาไมสามารถเทคอนกรีตตอเนื่องไดควรมีระยะทิ้งหางไมเกิน 30 นาท ีรวมทั้งการเขยาคอนกรีต

ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับลกัษณะของการซอมแซม ในกรณีใชสารผสมเพ่ิมตองระมัดระวงัเรือ่ง

คุณสมบัติ และการหดตัวเนื่องจากการสูญเสียน้ํา 

การบม ความลมเหลวในการใชคอนกรตีซอมแซมโครงสรางมักเกิดจากความไมระมัดระวงัใน

เรือ่งการบม เพราะคอนกรตีทีน่าํมาใชในการซอมแซมมักจะมีปรมิาณนอยกวาคอนกรตีเดิม ทาํให
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คอนกรตีเดิมสามารถดูดซมึน้าํจากสวนผสมของคอนกรตีใหมทีน่าํมาซอมแซมได การบมจะตอง

ดําเนินการทันทีที่ถอดแบบหลอออก และควรบมตอเนื่องกันไปจนครบ 14 วนั 

ขอจํากัด  คอนกรีตที่ปราศจากสารผสมเพ่ิม ไมควรถูกนํามาใชซอมแซมในสถานที่ซึ่ง

สภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอคอนกรีตยังไมไดถูกขจัดออกไปเสียกอน ซึ่งสภาพแวดลอมนี้เปน

สาเหตุทําใหคอนกรีตเกิดความเสื่อมสภาพยกตัวอยางเชน ถาหากความเสื่อมสภาพของคอนกรีตเกิด

จากการกัดกรอนโดยกรด การขัดสี ( Abrasion) หรอื การกัดเซาะ ( Erosion) การซอมแซมโดย

คอนกรีตอาจไมประสบความสําเร็จ ถาสาเหตุของความเสื่อมสภาพไมถูกขจัดออกไปเสียกอน  สําหรับ

คณุสมบตักิารหดตวัของวสัดุซอมแซม นั้น มีความสาํคญัเม่ือถกูนาํมาใชในงาน  ซอมแ ซม  ปูทับ 

(Overlay) เนื่องจากวัสดุใหมนี้ไดถูกนํามาปูทับบนวัสดุที่มีการหดตัวมากอนแลว จึงควรมีการ

พิจารณาถงึคณุสมบตัิ ดานการหดตวั ตลอดจนวธิกีารบมทีจ่ะนาํมาใชในงานซอมแซม นอกจากนัน้ 

คอนกรีตที่ถูกผสม ขนยาย และเทภายใตสภาวะอากาศที่รอน ความชื้นต่ํา หรือลมแรง ควรมีการ

ปองกันเพ่ือที่จะชวยลดและขจัดปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาได 

 

6.6 ปูนอีพ็อกซี่ (Epoxy bonded and epoxy mortar) 

การใชงาน  สารผสมอีพ็อกซี่ เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางมามากกวา 3 ทศวรรษแลว 

โดยปกติแลวปูนอีพ็อกซี่จะประก อบไปดวยองคประกอบ 2 อยางคือ ยางอีพ็อกซี่  (Epoxy Resin) 

และสารชวยบม (Curing Agent) สารผสมอีพ็อกซี่ มีคาสัมประสิทธิ์ความรอน (Thermal Coefficient) 

และมีคาโมดูลสัของความยดืหยุน (Modulus of Elasticity) ที่ต่ํา ฉะนั้น จึงไมไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดงายๆ ผลลัพธที่ตามมาก็คือ คาหนวยแรงยึดเหนี่ยว ( Bond Stress) ที่

เกิดขึ้นระหวางผิวของวัสดุใหมกับคอนกรีตเดิมจึงไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก คุณสมบัติอ่ืนๆ ของ

อีพ็อกซี่ที่ควรพิจารณาไดแก 

• มีคากําลงัแรงอัด แรงดึง ความยดืหยุนและตลอดจนถึงแรงเฉอืนไดสูง 

• มีคุณสมบัติของแรงยึดเหนี่ยวที่ดี ภายใตการทดสอบทางความรอน  

• มีความทนทานตอความชืน้หรอืสภาพแวดลอมทีเ่ปยกแฉะ และยงัมีความสามารถในการ 

ตานทานตอปฏิกิริยาทางเคมีไดอีกดวย 

• มีความสามารถในการตานทานตอแรงกระแทก ( Impact) การขูด  และ การ ขัดสี  

(Abrasion) 

เนื่องจากอีพ็อกซี่มีคุณสมบัติในการใชงานที่เหมาะสมดังกลาวขางตนนี้ ผลิตภัณฑอีพ็อกซี่จึง

เปนทีน่ยิมในงานสะพานในหลากหลายประเภทดังตอไปนี้ 

• การซอมแซมคอนกรตี โดยจะผสมอีพ็อกซี่เรซิ่นเขากับมวลรวม ทั้งแบบละเอียดและแบบ 

     หยาบ 

• การติดตั้งสมอหรือเหล็กยึด (Anchoring และ Dowelling) โดยจะเตมิอีพ็อกซี่เรซิ่นลงไป 

     ไปในชองวางระหวางรูที่เจาะกับเหล็กที่จะสอดเขาไปเปนสมอยึด 

• ใชในการอุดรอยแตกโดยใชแรงดัน (Pressure Grouting) 



 6-10 

• ใชในงานชวยปองกันเหล็กเสริม โดยที่เหล็กเสริมที่ทาหุมดวยอีพ็อกซี่นีจ้ะถกูนาํมาใชใน 

     งานที่เสี่ยงตอการถูกกัดกรอนโดยสารจําพวกซัลเฟตและปองกันการเกิดสนิม 

• ใชทาผิวคอนกรีตเพ่ือปองกันผิวคอนกรีตจากสารจําพวกเกลือและซัลเฟต 

• ใชชวยในการเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหวางชิ้นสวนตางๆ ของคอนกรีต (Concrete  

Segment) 

• ใชซอมแซมโครงสรางสวนลาง (Substructures) ที่เปนคอนกรีตซึ่งอยูใตน้ํา 

• ใชในการติดตั้งแผนยางรองคานอันใหม ซึง่จะเพ่ิมกําลงัความแขง็แรงและการตานทาน 

     ตอแรงกระแทก 

• ใชในงานซอมคอนกรตี รอยตอบนพ้ืนสะพาน ( Deck Joints) และงานประสานคอนกรีต 

(Concrete Healer) 

• ใชสําหรับซอมเม่ือความเสียหายลึกนอยกวา 37.5 มม. (1
2
1

 นิว้) และผิวภายนอกสัมผัส

กับอุณหภูมิคงที่  อีพ็อกซี่มอรตาจะเก่ียวของกับสัมประสิทธิ์ความรอนสําหรับการ

ขยายตัว ซึ่งแตกตางจากคอนกรีตทั่วไป (Thermal Coefficient of Expansion) 

การเตรยีมการ  การใชมอรตาเพ่ือใชในการซอมแซมจะเหมาะกับสภาพแวดลอมทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไมมากนัก กรณีที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงสูง การใชมอรตาซอมแซมมักจะไม

คอยไดผล ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนามาใชอีพ็อกซี่มอรตา เพ่ือใหสามารถใชไดกับสภาพที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิคอนขางสูง แตควรระวังในการใชโดยไมควรใชซอมคอนกรีตนี้เกิดการ

เสื่อมสภาพจากการเปนสนิมของเหล็ก เพราะอีพ็อกซี่มอรตาอาจจะสรางหรือมีความตางศักยไฟฟา 

(Electric Potential) ตางจากคอนกรีตเดิม ซึ่งความตางศักยไฟฟาจากคอนกรีตทั้งสองอาจเปนตัวเรง

การเกิดสนิมของเหล็กเสริมก็ได 

อีพ็อกซี่มอรตาเหมาะสําหรับการซอมแซมความเสียหายที่ตื้น 12.5 มม. - 37.5 มม. (
2
1

-1
2
1

 

นิ้ว) ภายใตสภาวะการใชงานภายนอก โดยเฉพาะสาํหรบัการซอมผวิพ้ืนสะพานดานบนและดานลาง 

ซึ่งอาจไมเหมาะกับที่รอน หรือบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงตลอดเวลา 

 วัสดุ อีพ็อกซี่เรซิ่นที่ใชควรประกอบดวย 2 องคประกอบ (Component) กําหนดตาม ASTM 

C-881, type III Grade II, Class B หรือ C   

โดย Class B ใชกับอุณหภูมิระหวาง 4 - 15  ํC (40  - 60   F) 

 Class C ใชกับอุณหภูมิสูงกวา 21  ํC (70   F) ขึ้นไป 

 

ทรายที่ใชกับสวนของผสมอีพ็อกซี่ จะตองรอนผานตะแกรงเบอร 16 และแหง มีขนาดคละดัง

แสดงในตารางที ่6.1 
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ตารางที ่6.1 แสดงขนาดคละของทราย 

ตะแกรง % ที่คาง 

30 #  26-36 

50 #  18-28 

100 #  11-21 

ถาด 25-35 

  

การซอม (Repairing) การผสม อีพ็อกซี่เรซิ่นจะประกอบดวย 2 สวน ( Component) คอื   

อีพ็อกซี่เรซิน (Part A) และสารทาํใหแขง็ตวั (Hardener) หรือ Part B ซึ่งจะตองผสมกันกอนที่จะใช 

เม่ือผสมแลวจะตองรีบใชทันทีกอนที่จะเกิดการแข็งตัว การผสมทําไดโดยการเติม Part B ลงไปใน 

Part A ตามสัดสวนที่กําหนดไวในคูมือการใชงานของโรงงาน ผสมเขาดวยกันดวยเครื่องกวน ปกติจะ

มีเวลาในการแขง็ตวัประมาณ 30 นาท ี(ถาอุณหภูมิสูงจะแข็งตัวเร็วขึ้น) 

 อีพ็อกซี่มอรตา จะประกอบดวยทรายและอีพ็อกซี่ โดยผสมใหมีสี ความขนที่พอเหมาะกับการ

ทํางานไดงาย สัดสวนในการผสมจะวัดเปนน้ําหนัก หรือปริมาตรก็ได (เทียบกลับเปนน้ําหนัก) ASTM 

C 881  แนะนาํใหใชทราย  5
2
1

 ถงึ 6 สวน ตอ อีพ็อกซี่ 1 สวนโดยน้ําหนักหรือใหทราย 4 ถงึ 4
2
1

 

สวนกับ อีพ็อกซี่ 1 สวนโดยปริมาตร โดยทรายจะถูกเติมลงไปในสวนผสมของอีพ็อกซี่กวนใหเขากัน

ดวยเครื่องกวน (ควรผสมใหพอดีกับการใชงานแตละครั้ง และควรใชใหหมดกอน 30 นาที)  ในกรณี

ใชกับเหล็กจะตองทําการเคลือบเหล็กดวยวัสดุเชือมประสานประเภทอีพ็อกซี่ และทําการปองกันการ

เกิดสนิมของเหล็กดวย 

 การบม   อีพ็อกซี่มอรตาควรตองทําการบมทันทีหลังจาก ใชเทลงในบริเวณที่ตองการซอม 

การบมนี้เปนการบํารุงรักษาอุณหภูมิไวใหคงที่ โดยกระทําจนกวาอีพ็อกซี่จะแข็งตัว  

 

6.7 Epoxy Bonded Replacement Concrete 

 การใชงาน  ควรใชงานเม่ือความเสียหายมีขนาดลึกนอยกวา  37.5 มม. (1
2
1  นิ้ว) และอยูใน

สภาวะถกูกระทบโดยสภาพแวดลอม และควรหลีกเลี่ยงการใชอีพ็อกซี่ซอมแซมโครงสรางที่กระทบตอ

แสงแดดโดยตรงตลอดเวลา  

การเตรยีมการ  การเตรียมผิวคอนกรีตเพ่ือการซอมแซม ดําเนินการเชนเดียวกับการ

เตรียมการสําหรับการซอมแซมโดยคอนกรีตทั่วไป 

วัสดุ ( Materials) Epoxy Bonded Replacement Concrete เปนสวนผสมของคอนกรีตกับ

อีพ็อกซี่เรซิ่น แตจะควบคุมการยุบตัวใหนอยกวา 25 มม. อีพ็อกซี่เรซิ่นที่ใชควรจะใชที่อุณหภูมิ 4 - 

15  ํC (40 - 60  ํF) สําหรับอีพ็อกซี่เรซิ่น Class B และที่อุณหภูมิสูงกวา 21  ํC (70 F) สําหรับอีพ็อก

ซี่เรซิ่น Class C หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก ASTM C881 Type II Grade 2 Class B หรือ C 
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การซอม (Repairing) Epoxy Bonded Replacement Concrete เหมาะสาํหรบังาน

ซอมแซมทีอ่ยูในแนวด่ิงหรอืบรเิวณพ้ืนทีท่ีต่องการซอมแซมมีความลาดเอียง โดยการใชแบบหลอ

ชวยในขยะเทคอนกรตีลงในแบบหลอ จะตองทาํการเขยาคอนกรตีใหแนนปราศจากฟองอากาศและ

โพรง 

การบม ใหทําการบมทันทีที ่Epoxy Bonded Replacement Concrete แขง็ตวัแลว จะทาํให

การซอมมีประสิทธิภาพที่ดี การบมกระทําไดโดยการฉีดพนน้ําไปบนผิวคอนกรีต การปดหุมดวยแผน

พลาสติกหรือการใชน้ํายาบมคอนกรีต 

 

6.8 โพลีเมอรคอนกรีต (Polymer Concrete) 

การใชงาน โพลีเมอรคอนกรีต (ACI 548.1R) เปนวัสดุที่มีการกอตัวเร็ว และกําลังรับน้ําหนัก

สูง จึงเหมาะกับการ ซอมแซมแบบปะ เชนการซอม แซมพ้ืนสะพานหรอืพ้ืน ถนน ซึง่ มีปจจัยทาง

การจราจร บังคับ ใหมีการปดจราจรเพียง ชั่วระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ยัง มีการยืดตัวสูง ( High 

Elongation) และมีโมดูลัสความยืดหยุน ต่าํ เหมาะใชในงาน ปูทับพ้ืนสะพาน และใชในงานทีม่กีาร

สัมผัสจากสารเคมี 

การเตรยีมการ ผิวคอนกรีตที่จะทําการซอมดวย โพลีเมอรคอนกรีต จะตองสะอาด ที่สําคัญ

จะตองแหงสนทิ ในกรณีทีม่คีวามชืน้ จะสงผลตอระยะเวลาในการแขง็ตวัของโพลเิมอร 

วัสดุ โพลีเมอรคอนกรีต  เปนวัสดุซึ่งมวลรวมถูกประสานเขากันดวยวัสดุประสานชนิดโพลี

เมอร โดยซีเมนตจะถูกใชเปนมวลรวมหรือวัสดุผสม  โพลีเมอรคอนกรีตประกอบดวย เรซนิและโมโน

เมอรชนดิตางๆ อยางเชน โพลเีอสเตอร, อีพ็อกซี่ Furan, Vinylester, Methyl Methacrylate (MMA) 

และ Styrene Polyester Resin มีราคาทีแ่พง แตอยางไรก็ตาม  โพลีเมอร หรืออีพอกซี่  ก็มขีอดีหลาย

อยางคือสามารถใหแรงยึดเหนี่ยวกับพ้ืนผิวเปยก (ACI 503R) 

คุณสมบัติของ โพลีเมอรคอนกรีต  ขึ้นอยูกับคุณสมบัติและปริมาณของโพลีเมอรที่ เลือกใช อัน

ไดแก  

ก)  กอตัวเร็ว  

ข) กําลงัรบัแรงดึง แรงอัด แรงดัด มีคาสงูขึน้ 

ค) มีแรงยึดเหนี่ยวที่ดีตอพ้ืนผิวที่ชื้น  

ง) ความคงทนตอการแขง็ตวัและละลายน้าํสงู 

จ) ความสามารถในการซมึผานไดต่าํ  

ฉ) มีความคงทนตอสารเคมี 

การซอม (Repairing) โพลีเมอรคอนกรีตมีการกอตัวที่เร็ว และมีกําลังรับน้ําหนักที่สูงตอวัสดุ

ที่ใชในการปะ ซึ่งเหมาะสําหรับการซอมแซมโครงสรางคอนกรีต การผสม การเท และการเขยาใหเขา

แบบของ โพลีเมอรคอนกรีต  มีวิธีการที่คลายคลึงกับคอนกรีตโดยทั่วไปเพียงแตตองการเขยาที่

มากกวาอันเนือ่งมาจากโพลีเมอรคอนกรีต มีความหนดืสงูกวาคอนกรตี 
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ขอจํากัด  สารละลายอินทรียมีความจําเปนในการใชทําความสะอาดเครื่องมือ หลังจากที่ใช

ผสมโพลีเอสเตอร  หรอือีพ็อกซี่ การใช สารละลายอินทรีย ซึ่งเปนสารที่ระเหยไดงาย จะไมพบปญหา

ในการทําความสะอาด อยางไรก็ตาม การใชจะมีโอกาสที่ทําใหเกิดการระเบิดได ดังนั้นตองใช

เครื่องมือที่ไมทําใหเกิดประกายไฟ อีพ็อกซี่จะไหมไฟเม่ืออุณหภูมิสูงกวา 230  C ผูใชตองพิจารณา

ถึงคุณสมบัติของโพลีเมอรคอนกรีต ซึง่ขาดความสามารถในการตานทานไฟ ควรตะหนกัวา โพลเีมอร

คอนกรีตมีการกอตัวที่เร็ว ซึ่งหมายความวาเวลาที่ใชในการเท การปรับแตงผิว มีเวลานอยลง เวลาที่

ใชในการทํางานแปรเปลี่ย นไปตามอุณหภูม ิซึง่อาจจะอยูในชวงเวลา 15 นาท ีไปจนถงึ 1 ชม. 

อุณหภูมมิผีลกระทบอยางมากตอคุณสมบัติของ โพลีเมอรคอนกรีต  คาสัมประสิทธิ์ของการขยายตัว

เนือ่งจากอุณหภูมขิอง โพลีเมอรคอนกรีต สูงกวา ของคอนกรีตทั่วไปมาก การหดตัวของ โพลเีมอร

คอนกรีตควรที่จะทําการตรวจสอบเพ่ือปองกันการแตกราวขึ้นได คาโมดูลสั ความยดึหยุนของ โพลี

เมอรคอนกรีตจะมีคา ต่ํากวาของคอนกรีตมากโดยเฉพาะอยางยิ่งที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นควรมีการ

พิจารณากําลังรับน้ําหนัก เม่ือมีการนํา โพลีเมอรคอนกรีต ไปใชควรมีการตรวจสอบอุณหภูมิที่

เหมาะสมกอนนําไปใชงาน  นอกจากนี้คอนกรีตทั่วไปจะไมยึดเหนี่ยวกับ โพลีเมอรคอนกรีต ที่บมแลว 

และควรพิจารณาความเขากันไดระหวางโพลีเมอรคอนกรีตและคอนกรีตเดิม 

 

6.9 Thin Polymer Concrete Overlay 

การใชงาน เปนคอนกรีตปรับปรุงดวยโพลีเมอรที่สามารถนํา ใชในงานเททับ (Overlay) ของ

พ้ืนสะพาน และใชในการปะพ้ืนผวิคอนกรตีทีม่คีวามหนาตัง้แต 20 – 50 มม. ซึง่จะไดผิวคอนกรีต

ใหมทีม่คีวามคงทนตอความเสยีหายเนือ่งจากสภาพอากาศ และยังสามารถผสมสีเขาไปเพ่ือใหสี

ใกลเคียงกับสีของคอนกรีตเดิม 

การใชโพลีเมอรชวยทําใหคุณสมบัติของคอนกรีตดีขึ้น ซึง่สามารถเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหวาง

คอนกรีตเดิมกับวัสดุ ใหมทีน่าํมา ซอมแซม  เพ่ิมความตานทานตอการกระแทก  การเสียดสีของลอ

รถยนต เพ่ิมความยดืหยุน เพ่ิมกําลงัรบัน้าํหนกั เพ่ิมความตานทานตอสารเคมีและสารละลายเกลอื  

จึงเหมาะสําหรับใชกับโครงสรางคอนกรีตที่มีการเผยตัวสูภายนอก หรือสภาวะที่ความชื้นสูง 

การเตรยีมการ  พ้ืนผิวที่จะทําการซอมดวยโพลีเมอรคอนกรีตจะตองสะอาด การเตรียมผิว

ตองฉีดลางดวยเครื่องพนน้ําแรงดันสูงหรือพนดวยทรายเปยกแลวปลอยใหแหงสนิท ซึ่งสามารถ

ทดสอบผวิวาอยูในสภาพแหงจรงิได โดยการใชแผนพลาสตกิคลมุทีผ่วิในเวลาทีแ่ดดจัด ประมาณ 1-2 

ชัว่โมง ถาไมมไีอน้าํเกาะทีด่านลางของแผนพลาสตกิแสดงวาพ้ืนผวิแหงพรอมทีจ่ะใชงาน 

การใช โพลีเมอรคอนกรีตในงานปูทับ จะทําใหคอนกรีตมีอายุการใชงานที่ยาวขึ้น เพ่ิมแรงยึด

เหนีย่ว ลดความสามารถในการซมึผานไดของคอนกรตี และลดความเสยีหายเนือ่งจากการสญูเสยีแรง

ยึดเหนี่ยว นอกจากนี้การใช โพลีเมอรคอนกรีตยังมี ความสามารถในการเทไดดีขึน้  เม่ือเทียบกับ

คอนกรีตทั่วไป  

การบม การบมจะเหมือนกับการบมคอนกรีตโดยทั่วไปตองใชความชื้นและใชเวลาในการบม

อยางตอเนือ่ง แต คอนกรีตปรับปรุงดวยโพลีเมอร  ใชเวลาในการบมแคเพียง 1 – 2 วัน (ประมาณ 30 
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ชม.) โดยใชความชืน้  หลงัจากนัน้สามารถบมตอในอากาศ ไดเลย แตถาอุณหภูมใินการบมต่าํและมี

ความชื้นสูงจะทําใหระยะในการแข็งตัวยาวออกไป 

ขอจํากัด คอนกรีตปรับปรุงดวยโพลีเมอร ควรถูกบมและเทที่อุณหภูมิ 7 – 30  C และตอง

ระวังการเกิดการแตกราวเนื่องจากการหดตัว เพราะอัตราสวนน้ําตอซีเมนตต่ํา ทําใหเกิดโอกาสการ

แตกราวสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ืออัตราการระเหยสูงกวา 0.5 กก./ม
2
./ซม.

2 . เรซิ่นเกราทหรือเคมีเกราท (Chemical Grout)  

2
 

 

6.10 นํ้ายาเกราท (Grout) 

โดยทั่วไปน้ํายา เกราทมักใชในงานเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตเกาและคอนกรีตใหม 

โดยใชในการอุดรอยแตกที่ไมมีการขยายตัวแลว หรือใชเติมชองวางรอบๆโครงสรางคอนกรีต  น้ํายา

เกราทที่ปราศจากการหดตัว (Non-shrink Cement Grout) ยงัถกูนาํมาใชในการซอมแซมคอนกรตีที่

หลดุกะเทาะ (Spalls) หรือ คอนกรีตที่เสียหายแบบรั งผึ้ง (Honeycomb) นอกจากนัน้น้ํายาเกราทยัง

ถูกนํามาใชยึดสลักเกลียวในคอนกรีตที่แข็งตัวแลว  น้ํายาเกราท ที่จะอธิบายในหัวขอนี้ถูกแบงเปน  2 

ประเภทคือ ซีเมนตเกราท (Cement Grout) และเคมีเกราท (Chemical Grout) 

 

1. ซีเมนตเกราท (Cement Grout)  

การใชงาน ประกอบดวยปูนซีเมนต มวลรวม และสารผสมเพ่ิม ซึ่งเม่ือนํามาผสมกับน้ําจะทํา

ใหเกิดผลิตภัณฑที่สามารถทําใหเรียบดวยเกรียงได สามารถไหลได หรือสามารถปมได โดย

ปราศจากการแยกตัวของสวนผสม สารผสมเพ่ิมที่ใชในซเีมนตเกราทมักจะเปนสารเรงการกอตัว หรือ

สารหนวงการกอตัว สารลดการหดตัว สารเพ่ิมความสามารถในการเทและการปมของ ซเีมนตเกราท

และยังมีการใชสารผสมเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมความคงทนตอซเีมนตเกราท  

ขอดี ซเีมนตเกราท  มีราคาคอนขางต่าํ สามารถหาไดงาย สะดวกตอการใชงาน และยงัเขา

กันไดดีกับคอนกรีต สารผสมเพ่ิมยังถูกนํามาใชเพ่ิมปรับปรุงคุณสมบัติของ ซเีมนตเกราท ใหมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ตองการไดโดยราคาคอนขางต่ํา 

ขอจํากัด ซเีมนตเกราท เหมาะสําหรับรอยแตกที่มีความกวางอยางนอย 3 มม. เนือ่งจากรอย

แตกมีความกวางพอทีจ่ะทาํการฉดี ซเีมนตเกราทที่มีมวลรวมเปนสวนผสมเขาไปในรอยแตกได 

 

การใชงาน เคมีเกราทประกอบดวยสารละลายเคมีที่จะทําปฏิกิริยาทําใหเกิดการสรางตัวของ

เจล (Gel) หรอื การตกตะกอนของของแขง็ ( Solid Precipitate) ซึ่งตรงกันขามกับเคมีเกราท ซึ่ง

ประกอบไปดวยการแขวนลอยขอ งอนุภาคของแข็งในของเหลว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสารละลายอาจ

เกิดขึ้นเนื่องจากสวนประกอบในสารละลาย หรืออาจเกิดจากปฏิกิริยาระหวางสวนผสมของสารละลาย

กับสารชนิดอ่ืน เชน น้ําที่ใชในเคมีเกราท หลังการเกิดปฏิกิริยาจะทําใหเกิด เกราท มีความเหลวลดลง

และแข็งตัวขึ้น ซึ่งนําไปสูการเติมชองวางในวัสดุที่ถูกเคมีเกราท ฉีดเขาไป 



 6-15 

การซอมรอยแตกที่มีขนาดเล็กเพ่ือปองกันความชื้นไมใหผานเขามาทางรอยแตก หรือการ

ฟนฟูใหโครงสรางคอนกรีตมีสภาพคลายเนือ้เดิม สามารถซอมแซมโดยใชเคมีเกราท ซึ่งเปนวิธีที่นิยม

มากที่สุด สวนเกราท บางประเภทเชน อีพอ็กซี ่ถกูนาํมาใช เพ่ือเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยว ใหกับรอยแตก

คอนกรีต 

ขอดี เคมีเกราท มีขอดีคอืสามารถนาํมาใชงานในภาพแวดลอมที่ ชื้นได นาํมาใชงานได

หลากหลายตามระยะเวลาการกอตวั และ เคมีเกราท มีความหนดืต่าํ จึงสามารถนาํมาใชอุดรอย

แตกราวทีม่ขีนาดเลก็ขนาด 0.05 มม.ได  เคมีเกราทที่มีความแข็ง  เชน อีพอกซี่เรซิ่น มีแรงยดึเหนีย่ว

สูงตอพ้ืนผิวคอนกรีตที่แหงและสะอาด สามารถฟนฟูใหชิ้นสวนคอนกรีตมีกําลังรับน้ําหนักใหดี 

ขอจํากัด  เคมีเกราทมีราคาที่แพงมากเม่ือเทียบกับ ซเีมนต เกราท นอกจากนี้ยังตองการ

ทักษะขั้นสูงในการทาํงานเนือ่งจากมีระยะเวลาการทํางานที่สั้นโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง 

 

6.11 วัสดุที่ใชในการเคลือบปองกัน 

การบํารุงรักษาผิวคอนกรีตสามารถใชไดทั้งงานในแนวระนาบและแนวตั้ง วิธีการบํารุงรักษา

และวัสดุที่ใชตองตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ การใชวิธีการนี้เพ่ือ ปองกันการกัดกรอนเหล็กเสริม 

โดยการสรางสภาวะที่ลดน้ําอิสระในคอนกรีตเพ่ือปองกันการซึมผานของความชื้นและคลอไรด การ

ปรับปรุงผิวหนาคอนกรีตมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเกิดสนิมเหล็ก ทั้งในการทดลองและการ

ใชงานจรงิ คณุสมบตัขิองวสัดุและความชาํนาญของชางเปนสิง่จําเปนในการซอมแซมดวยวธินีี ้อนึง่

ในการเคลือบปองกันผิวคอนกรีตมีขอพึงระวัง คือ ตองใชวัสดุที่มีความเขากันไดระหวางวัสดุปรับปรุง

ผิวหนา วัสดุซอมแซมและคอนกรีตเดิม หลีกเลี่ยงการคลุมคอนกรีตดวยวัสดุบํารุงผิวหนาที่ไมมีการ

ถายเทอากาศ และปฏิบัติตามคําแนะนําและขอจํากัดของผูผลิต 

การปรับปรุงผิวหนาคอนกรีตตองใชกับผิวหนาคอนกรีตที่สะอาด  แหง และอยูในสภาพปกต ิ

และควรทาํงานในสภาวะทีอ่ณุหภูมแิละความชืน้ทีพ่อเหมาะ และมีอากาศทีถ่ายเท กอนทีจ่ะทาํการ

ปรับปรุงผิวคอนกรีตควรปลอยใหการซอมแซมคอนกรีตบมตัวอยางอยางนอย 28 วัน 

การเตรียมพ้ืนผิวกอนทําการ ปรับปรุงผิวคอนกรีตเปนปจจัยที่สําคัญขึ้นอยูกับชนิดของระบบ

การปองกันคอนกรีตวิธีการรวมถึงการขูดผิวหนาคอนกรีต  การแปรง  การขัดสี การทําความสะอาด

ดวยไฟ การสลักดวยกรด ผงฝุนและเศษขยะที่เกิดจากการเตรียมพ้ืนผิวควรที่จะถูกนําออกกอนที่จะ

ทําการปรับปรุงผิวหนา 

ผิวหนาของคอนกรีตที่ไดรับการปรับปรุงควรจะมีลักษณะตางๆดังนี ้

1. ปองกันการซมึผานไดของน้าํ หรือเพ่ิมความตานทานในการดูดซมึน้ํา 

2. ปองกันการซึมผานไดของไอน้ํา เม่ือทําการปรับปรุงผิวหนาแลว จะตองมีความทึบน้ํา 

3. ปองกันสารเคมีไดเพ่ือลดสภาวะในการเกิดสนิมเหล็ก 

4. เชื่อมและประสานรอยแตกในผิวคอนกรีต 

5. ตานทานการลืน่ไถล (Skid Resistance) ไมสูงขึ้น ทําใหไมมีผลตอการเกิดแรงเสียดทาน

กับกระแสน้ํา จึงไมมีผลตอการเกิดการขัดสี 
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6. ไมเปลี่ยนภาพลกัษณ (Appearance) ของคอนกรีตเดิม สารเคลือบผวิหนาโดยสวนใหญ

แลวเปนสารโปรงใส ซึ่งจะทําใหคอนกรีตดูเปยก และแวววาวสารฉาบผิวมีหลากหลายสี

ใหเลือก ซึ่งสารเคลือบสวนมากมีสีเทาและสีดํา 

 

ในปจจุบันมีวัสดุและวิธีการในการเคลือบปองกันความเสียหายของผิวคอนกรีตอยูมาก ซึ่ง

สามารถกลาวในหลักการโดยรวมของวัสดุและวิธีการตางๆ ไดดังนี ้

 

1. วัสดุเคลือบชนิดซึม (Penetrant Sealers) 

วัสดุเคลือบชนิดซึม เปนวัสดุซึ่งหลังจากมีการใ ชงานแลวจะอยูในคอนกรตีเดิม ความลกึการ

ซมึของสาร เคลือบ ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑและคุณสมบัติของคอนกรีต  ที่ซึ่งสาร เคลือบชนิดซึม ไดถูก

นาํไปใช ความลกึการซมึสามารถพิจารณาไดจากขนาดของโมเลกุลของสาร และขนาดรใูนเน้ือ

คอนกรีต ในการใชวัสดุเคลือบชนิดซึมตองใหสารเคลือบซึมเขาไปไดลึกที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พ้ืนผิวคอนกรีตที่ตองการรับการขัดสี วัสดุที่เหมาะสําหรับ เคลือบแบบซึม ไดแก Boiled Linseed Oil, 

Silanes, Siloxames, Epoxies, Methyacrylates 

วัสดุเคลือบชนิดซึมสามารถนําไปใชโดยวิธีการกลิ้ง การพน การฉีด บนผิวคอนกรตีเดิม การ

เตรียมพ้ืนผิวคือปจจัยที่สําคัญตอการปรับปรุงผิวหนาใหประสบความสําเร็จเนื่องจาก วัสดุเคลือบนี้ มี

การตอบสนองอยางรวดเร็วตอสารปนเปอนและสารเคลือบผิวที่ไดใชไวกอนหนานี้ ความตานทานตอ

รังสีเหนือมวง (Ultraviolet, UV) และความตานทานตอการขัดสีอยูในเกณฑที่ดี โดยสาร เคลือบชนิด

ซมึจะไมทําใหเกิดการเชื่อมรอยแตกทั้งเกาและใหม 

 

2.  วัสดุเคลือบที่ผิว (Surface Sealers) 

วัสดุเคลือบที่ผิว เปนผลิตภัณฑที่มีความ หนานอยกวาหรือเทากับ 0.25 มม. โดยทั่วไปจะปู

ทับผิวของคอนกรีตไดแก อีพ็อกซี่ โพลียูรีเทน  ยูรีเทนชนิดบมดวยน้ํา  และอครลีคิ สบีางชนดิไมวาจะ

เปนชนิดน้ําหรือลาเท็กซ  สามารถจัดอยูในสารประเภท วัสดุเคลือบผิว ได หากมีความหนานอยกวา  

0.25 มม. ความหนาของฟลมที่เคลือบและสีมีอยูระหวาง 0.03 มม.และ 0.25 มม.  

วัสดุชนดินี้สามารถนํามาใชโดยการใชแปรง ลูกกลิ้งหรือการฉีด พน สารเคมีบางตวัอาจทาํให

เกิดขอจํากัดบางอยาง และผูใชควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด  วัสดุเคลือบที่ผิวไม

มีผลตอการเชื่อมรอยแตกที่ยังไมมีการหยุดการขยายตัว แต สามารถปดรอยแตกที่มีขนาดเล็ก หรือ

รอยแตกที่ไมมีการขยายตัวแลว  

 

3. วัสดุเคลือบชนิดหนา (High-Build Coatings) 

เปนวสัดุทีม่คีวามหนามากกวา 0.25 มม. แตนอยกวา 0.75 มม. เม่ือถูกนํามาใชกับผิว

คอนกรตี โพลเีมอร เปนวัสดุที่มักถูกนํามาใชกับผลิตภัณฑประเภทนี้ ซึ่งไดแก Acrylics, Stylene-

Butadienes, Polyvinyl Acetate, Chlorinated Rubbers, Urethanes, Polyesters, Epoxies High-



 6-17 

build Coatings วัสดุชนิดนี้จะเปลี่ยนลักษณะของผิวคอนกรีต คืออาจจะไปยอมสีผิวคอนกรีตหรือ

อาจจะทาํใหผวิคอนกรตีเกิดตาํหนิ  

วัสดุประเภทนี้สามารถนํามาใชโดยการใชแปรง ลูกกลิ้งหรือการฉีด พน ในสภาวะทั่วไปวัสดุ

เคลอืบตองมีความตานทานตอการปฏิกริยาออกซิเดชั่น รวมถึงรังสีอัลตราไวโอเลต และรงัสีอินฟาเรด 

สาํหรบัพ้ืนสะพาน ตองพิจารณาถงึความตานทานตอการขดัสแีละการเจาะ รวมถงึความตานทานตอ

สารเคมีที่ไมรุนแรงมาก เชนเกลือ จารบี น้ํามัน น้ํากรดจากแบตเตอรี่ ผงซักฟอก 

อีพ็อกซี่เปนวัสดุที่ นิยมใชโดยทั่วไป เนื่องจากอีพ็อกซี่มีแรงยึดเหนี่ยวที่ดี  มีความคงทนทีส่งู 

ผลิตภัณฑประเภทนี้ไมมีผลตอการเชื่อมรอยแตกที่ยังขยายอยู แตอาจมีผลตอรอยแตกที่หยุดขยาย

แลว  

 

4. เมมเบรน (Membranes) 

เปนระบบการปรับปรุงผิวหนาที่มีความหนามากกวา 0.7 มม. แตนอยกวา 6 มม. ฉาบบนผิว

คอนกรีต ผลิตภัณฑประเภทนี้ไดแก Urethanes, Epoxies, Neoprene, Cement, Polymer 

Concrete, Methyl Methacrylate และ Asphaltic ผลิตภัณฑประเภทนี้เม่ือใชกับคอนกรีตจะทําใหผิว

ของคอนกรีตเปลี่ยนไปอยางมากและทําใหผิวคอนกรีตมีตําหนิ 

วัสดุดังกลาวสามารถนํามาใชโดยการใชแปรง ลูกกลิ้งหรือการฉีด พน เมมเบรนที่ใชสวนใหญ

สามารถกันการดูดซึมน้ํา และสามารถเชื่อมรอยแตกที่มีขนาดเล็กกวา 0.25 มม. ไมวาจะเปนรอยแตก

ที่หยุดการขยายตัวหรือยังมีการขยายอยู เมมเบรนที่ใชรวมกับการเคลือบดวยอีพ็อกซี่จะชวยปรับปรุง

ความ ตานทางการลืน่ไถล  และความตานทานการขดัส ีโดยตองหม่ันดูแลรกัษา Membranes 

โดยเฉพาะในสวนทีเ่ปนทางลาด ทางโคงและบรเิวณทีม่กีารหยดุของการจราจร 

 

6.12 วัสดุเพิ่มแรงยึดเหน่ียว (Bonding Materials)  

วัสดุเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวถูกใชเพ่ือยึดเหนี่ยวระหวางวัสดุทีน่าํมาซอมแซมกับคอนกรตีเดิม วสัดุ

เพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวแบงออกไดเปน 3 ประเภทคอื อีพอ็กซี ่ ลาเทก็ซ และ ซเีมนต 

1. อีพ็อกซี่  เม่ือใชอีพ็อกซี่ ภายใตอากาศรอนควรมีการดูแล เปนพิเศษ อุณหภูมทิี่สูงจะทาํให

การบมไมเต็มที่และจ ะทําใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวไมเต็มที่ อีพ็อกซี่มักจะกอใหเกิดชั้นของน้ํา

ระหวางวสัดุซอมแซมกับคอนกรตีเดิม ทําใหน้ําซึมกลับเขาไปทําปฏิกิริยากับเหล็กเสริมได  

จนนําไปสูความเสียหายในโครงสรางคอนกรีต (ASTM C881) 

2. ลาเท็กซ (ASTM C1059) แบงออกไดเปน 2 ชนดิ คอื ชนดิทีส่ามารถกระจายตวัได และ 

ชนิดที่ไมสามารถกระจายตัวได โดยชนิดที่สามารถกระจายตัวไดสามารถทาไดบนพ้ืนผิว

หลายวนักอนทาํการเทวสัดุซอมแซม  อยางไรก็ตามลาเท็กซชนิดที่สามารถกระจายตัวไดจะ

ใหแรงยึดเหนี่ยวนอยกวาชนิดกระจายตัวไมได ลาเท็กซชนิดกระจายตัวไดไมควรใชกับพ้ืนผิว

ทีถ่กูน้าํ ความชืน้ หรอืงานโครงสราง 
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3. ซเีมนต มีการใชซเีมนตในการยดึเหนีย่วมานาน โดยประกอบดวย ซเีมนตชนดิละเอียด 

หรอื ซเีมนตผสม (Blended Cement) และสารผสมเพ่ิมมวลรวม ซึ่งโดยทั่วไปใชอัตราสวน 

1 : 1 โดยน้าํหนกั และมีการเตมิน้าํลงไปเพ่ือใหมคีวามขนเหลว ( Consistency) ที่สมํ่าเสมอ

และเหมาะสม 

 

6.13 สรปุขอแนะนําในการเลือกใชวัสดุ 

 จากทีไ่ดกลาวมาในขางตนนัน้ จะพบวามีวสัดุมากมายใหเลอืกใชเพ่ือซอมแซมสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยในสวนนี้จะกลาวถึงวิธีการเลือกใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

ซอมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานคอนกรีตในสถานการณที่ แตกตางกันออกไป แรงยึด

เหนี่ยวและกําลังรับแรงอัดเปนปจจัยสําคัญในการซอมแซม อยางไรก็ตามยังคงมีคุณสมบัติอยางอ่ืนที่

มีความสาํคญัและตองพิจารณาควบคูกนั คือ 

1) คุณสมบัติการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ ( Coefficient of Thermal Expansion) เปนสิ่ง

สําคัญมากที่วัสดุซอมแซมควรมีสัมประสิทธิ์ในการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิใกลเคียง

กับคอนกรตีเดิม ความเขากันไดของคณุสมบตัทิางอุณหภูม ิ(Thermal Compatibility) ยิ่ง

มีความจําเปนอยางยิง่ในการปะหรอืการปทูบัขนาดใหญ หากมีความแตกตางกันมากทาง

คุณสมบัติ ดานอุณหภูมขิองวสัดุสองชนดิ การเปลีย่นแปลงอุณหภูมอิยางมากสามารถ

นําไปสูความเสียหายไมวาจะเกิดที่ผิวสัมผัสหรือเกิดขึ้นในวัสดุที่มีกําลังรับแรงต่ํา 

2) คุณสมบัติการหดตัว ( Shrinkage) เนื่องจากคอนกรีตเดิมซึ่งเกิดการหดตัวไปมากแลว

และจะไมเกิดการหดตัวอยางมากอีกตอไป ในการซอมจึง ควรเลือกใชวัสดุที่ ไมมีการหด

ตัว หรือวัสดุที่เกิดการหดตัวแต ตองไมเกิดการสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตเกา

กับคอนกรีตใหม การ ควบคุมการหดตัวของคอนกรีต ทําไดโดยการใชคอนกรีตที่มี

สวนผสมน้ําตอซีเมนตต่ํา หรือการใชวิธีการ ซอมแซม ที่ชวยลดการหดตัว เชน การใช 

ดรายแพค หรอื การซอมแซมโดยการใชคอนกรีตวางมวลรวมกอน 

3) คุณสมบัติการซึมผาน ( Permeability) โดยทั่วไปคอนกรีตที่มีคุณภาพดี จะมีคุณสมบัติ

ทึบน้ํา แตความชื้นภายในสามารถถูกดึงออกไปสูผิวหนาคอนกรีตที่แหงกวาไดเนื่องจาก 

Capillary Action หากมีการใชวัสดุทึบน้ําในการปะ การปูทับ หรือ การฉาบ จะทําให

ความชื้นที่เคลื่อนจากภายในออกสูผิวหนา ถูกดักอยูระหวางคอนกรีตเกา และวัสดุ

ซอมแซมที่ทึบน้ํา ความชื้นที่ถูกดักไวนั้นอาจนําไปสูความเสียหายตอแรงยึดเหนี่ยวหรือ

ซึมกลับไปทําอันตรายตอเหล็กเสริมได 

4) โมดูลสัความยดึหยุน (Modulus of elasticity) ควรเลือกใชวัสดุซอมแซมที่มีความยืดหยุน

ใกลเคียงกับคอนกรีตเดิม เนื่องจาก หากมีการใชวัสดุที่มีความยืดหยุนตางกันมาก เม่ือ

โครงสรางถูกน้ําหนักกระทํา จะทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปที่ตางกันมาก ซึ่งจะนําไปสูความ

เสียหายตอวัสดุซอมแซม หรือคอนกรีตเดิม 
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5) คณุสมบตัทิางเคมี ปจจุบนัมีความสนใจ มากตอการปองกันการกัดกรอนสนิมเหล็ก ซึ่ง

โดยปกติแลวคอนกรีตมีความเปนดางสูง (pH มากกวา 12) จะทาํใหเกิดฟลมซึง่ทาํหนาที่

ปองกันการเกิดสนมิในเหลก็เสรมิ หากมีการนาํวสัดุซอมแซมทีม่คีวามเปนดางต่าํมาใชจะ

ไมทําใหเกิดการปองกันการ เกิดสนมิในเหลก็ ในอนาคตกรมทางหลวงชนบทอาจตอง

พิจารณาใช การปองกัน การกัดกรอนเหล็กเสริมโดยวิธี Catholic Protection ซึง่มี

คาใชจายสูง โดยในแตละวิธีก็มีอัตราสวนคาใชจายตอผลประโยชนตางกัน 

6) คณุสมบตัทิางไฟฟา (Electrical Properties) ความตานทานกระแสไฟฟา หรอืคณุสมบตัิ

ทางไฟฟาของวสัดุซอมแซมก็มสีวนสาํคญัตอคณุสมบตัขิองคอนกรตีทีซ่อมแซมหลงัจาก

ความเสียหายเกิดเนื่องจากการกัดกรอน 

7) สี (Color) สาํหรบัซอมแซมคอนกรตีเพ่ือความสวยงาม สขีองวสัดุซอมแซมควรมีสี

เดียวกับสีของผิวคอนกรีตที่อยูใกลเคียงกัน ควรมีการทดลองสีของวัสดุซอมแซมกอนที่

นาํมาใชในการซอมแซม 
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7          ขั้นตอนการซอมแซมพ้ืนสะพาน 

 

 การเลือกวิธีการซอมแซมจะตองสามารถแกไขหรือกําจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย ซึ่ง

วิธีการซอมแซมจะพิจารณาจากลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นประกอบดวย  การแกไขซอมแซม

พ้ืนสะพานในคูมือนี้  แบงออกเปนการซอมแซมสะพานดานบนและดานลาง โดยเปนการซอมแซมใน

กรณีทีม่คีวามเสยีหายแบบตืน้และแบบลกึ การซอมแซมจะแบง ออกเปน 2 แบบสวนใหญจะเปนแบบ

เทคอนกรีตทดแทนหรือการปูทับ (Replacement or Overlay) ในบริเวณที่เกิดความเสียหาย และอีก

แบบจะเปนการอัดดวยน้ําปูนหรืออีพ็อกซี่ในกรณีเสียหายแบบเปนรอยแตกราว พ้ืนคอนกรีตที่มีความ

เสียหายในระดับตองการการศกึษาเพ่ิมเตมิ หรอืการพิจารณาความจําเปนในการซอมแซม  (C) ควร

ไดรบัการศกึษา นาํไปใชในการวางแผน เพ่ือกําหนดงบประมาณในการซอมแซม กอนทีค่วาม

เสียหายเพ่ิมมากขึ้นจนเกิดวิกฤต และอาจกออุบัติเหตุตอผูใชเสนทางได 

  

 การซอมแซมพ้ืนผวิสะพานคอนกรตีนัน้ แบงลกัษณะการซอมออกเปนการซอมแซมแบบตืน้

และการซอมแซมแบบลกึโดยมีตาํแหนงซอมแซมเปนผวิบนและผวิลางของสะพาน  โดยการซอมแซม

พ้ืนสะพานมีหลายวิธีขึ้นอยูกับสาเหตุ  ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นและลักษณะของโครงสราง

สะพานทีจ่ะทาํการซอมแซม ดังแสดงในรปูที ่7.1 

 

 
รูปที่ 7.1 ระดับความลกึและตาํแหนงของความเสยีหายทีก่าํหนดซอมแซม 

 

เทคนิคและวัสดุที่ใชในการซอมแซมพ้ืนผิวสะพานคอนกรีตมีการพัฒนารุดหนาอยางรวดเร็ว

และมีความหลากหลายในการซอมแซมคอนกรตีของโครงสรางสะพาน ตองคาํนงึถงึความ

ผิวบน 

ผิวลาง 

แบบต้ืน แบบลึก 

สกัด 

เททับ 

 

สกัด 

ตัดเปลี่ยนเหล็ก 

เททับ 

 

สกัด-เทคอนกรตีจาก

ดานบน 

ฉาบดวยอ่ีพ็อกซี่ 

สกัดและทาํความสะอาด 

เทคอนกรตีทดแทนจาก

ดานบน 
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สลบัซบัซอนของโครงสราง เทคนคิ การออกแบบรวมทัง้สภาพแวดลอม ซึง่ขัน้ตอนของการซอมแซม

พ้ืนผิวสะพานคอนกรีตสามารถแบงได 4 ขัน้ตอน คอื 

1.  การเตรียมพ้ืนผิวคอนกรีต 

2.  การทําความสะอาดเหล็กเสริม การซอม และการเสริมการปองกันใหแกเหล็กเสริม 

3.  การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหนี่ยว เพ่ือเชื่อมกับเนื้อคอนกรีตเดิม 

4.  วิธีการหลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม 

 

7.1 ข้ันตอนการซอมแซมพืน้สะพานทีเ่ปน Slab Type ที่มีความเสียหายดานบน 

 ในการซอมแซม พ้ืนคอนกรีตตองคํานึงเสมอวา มีการเคลื่อนยายน้ําหนักบรรทุกออกไปจาก

ชิ้นสวนโครงสรางนั้น ๆ ตัวอยางเชน การสกัดคอนกรีต การตัดเหล็กเสริม ซึ่งน้ําหนักบรรทุกที่มีอยูจะ

ถายเทไปสูเนื้อคอนกรีตและเหล็กเสริมที่เหลืออยู อาจกอใหเกิดภาวะหนวยแรงมากเกินปกติ 

(Overstress) ในสวนของเนื้อคอนกรีตเดิม  ทั้งสวนที่รับแรงอัด (Compression Area) และสวนที่รับ

แรงดึง (Tension Area) ซึ่งสามารถแกปญหาโดยการใชค้ํายันชวยรองรับชิ้นสวนโครงสรางนั้นๆ  

แผนผังการซอมแซมพ้ืนคอนกรีตแสดงไวในรูปที่ 7.2  

 

7.1.1 การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต (Surface Preparation) 

 การซอมแซมพ้ืนสะพานมีหลายวิธีขึ้นอยูกับสาเหตุ ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นและ

ลกัษณะของโครงสรางสะพานทีจ่ะทาํการซอมแซม  

 การเตรียมผิวคอนกรีตก็คือ การปรับสภาพคอนกรีตเดิมที่ไดรับความเสียหายนั้นใหพรอม

สําหรับการซอมแซมตอไป ขั้นตอนทั่วๆ ไปในการเตรียมพ้ืนผิวคอนกรีตเพ่ือทําการซอมแซม 

สามารถทาํได 3 ขัน้ตอนคือ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดพื้นที่ที่จะทําการซอมแซม 

 ขอกําหนดของ  AC1 503.6R-97 ไดแนะนาํใหการกําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซมควร

ดําเนนิการดังนี้ 

1. ปดการจราจรในสวนทีจ่ะทาํการซอมแซมพ้ืนสะพาน 

2. กําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซม เริม่จากการตรวจสอบบริเวณที่มีความเสียหาย  

สามารถทาํไดโดยใชคอนเคาะ (Hammer Sounding) หรอืใชวธิลีากโซ โดยจะสามารถ

ตรวจสอบหาบริเวณที่เกิดความเสียหายไดจากลักษณะเสียงที่เกิดขึ้น และควรจะเตรียม

พ้ืนที่ที่จะซอมแซมใหเปนรูปสี่เหลี่ยม มีการตีกรอบพ้ืนที่ที่ซอมแซมใหชัดเจนและไมใหมี

ความยาวขอบมากเกินความจําเปนโดยกําหนดใหขยายพ้ืนที่ ในการซอมแซมใหหางจาก

บริเวณที่เกิดความเสียหาย 10 เซนตเิมตร ดังแสดงในรปูที ่7.3 
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กําหนดพื้นที่ซอมแซม

เคลื่อนยายคอนกรีตสวนที่เสียหาย

ตกแตงบริเวณที่ซอมแซม

ทําความสะอาดเหล็กเสริม

ตรวจพื้นที่เสริมเหล็ก

วิศวกร เสริมเหล็กพิเศษ

เคลือบเหล็กเสริมดวยอีพ็อกซี่

ตั้งแบบหลอ

ทําความสะอาดแบบหลอ

เลือกวัสดุเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว

เทคอนกรีต

ถอดแบบหลอแลวทําการบม

เหลือ 50-80 %

เหลือ < 50 %

ไมเปนสนิมหรือเหลือ > 80 %

เปนสนิม

 
 

                  รปูที ่7.2 แสดงแผนผงัการซอมแซมพ้ืนสะพานดานบน 
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ขยายขอบเขตออกไปจากบริเวณที่เสียหายอีก 10 ซม.

  

รูปที่ 7.3 การกําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซม (Earley, 2008) 

 

3. ติดตั้งค้ํายัน (Support System) เพ่ือพยุงบริเวณที่จะซอมแซมกอนที่จะทําการกําจัด

คอนกรีตสวนที่ชํารุดเสียหายออกไปจากโครงสราง 

 

 ข้ันตอนที่ 2 การเคลื่อนยายคอนกรีตสวนที่เสียหาย 

1. ทําการตัดพ้ืนสะพานในสวนที่เสียหายโดยการตัดตามเสนขอบเขตที่กําหนดไว ใหลึก

ประมาณ 25 มม. ดังแสดงในรูปที่ 7.4 

 

 
. 

รูปที่ 7.4 การตดัคอนกรตีตามแนวพ้ืนทีท่ีก่าํหนดจะทาํการซอมแซม (Emmons, 1993) 
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2. ทุบรื้อสกัดคอนกรีตที่ชํารุดออกไปจากบริเวณที่จะซอมแซม จนถึงคอนกรีตสวนที่ดีโดย

ใชเครื่องเจาะหรือวิธีการที่ไดรับการยอมรับแลว ดังแสดงในรูปที่ 7.5  และรูปที่ 7.6                  

 
   

รูปที่ 7.5 สกัดหรือทุบรื้อคอนกรีตที่เสียหายออก (Emmons, 1993) 

 

 

รูปที่ 7.6 หลังจากสกัดคอนกรีตที่เสียหายออกจากตําแหนงที่ทําการซอมแซม (Emmons, 1993) 

 

 ข้ันตอนที่ 3 การตบแตงบริเวณรอยตอของบริเวณที่ซอมแซม 

1. ใหกําจัดคอนกรีตสวนที่ชํารุดเสียหายออกกอนใหหมดจนถึงชั้นเหล็กเสริม ถาเหล็กเสริม

นั้นเปนสนิมอยางรุนแรง ก็ใหสกัดคอนกรีตที่อยูใตเหล็กเสริมนั้นออก ประมาณ 25 มม. 

จากนัน้จึงทาํความสะอาดเหลก็เสรมิ ดังแสดงในรปูที่ 7.7 

2. ตัดเหล็กเสริมในสวนที่เสียหาย แลวทําการเสริมเหล็กใหม โดยพิจารณาจากพ้ืนทีห่นาตดั  

     ของเหล็กเสริมที่เหลืออยู 

 

 

แผนพ้ืนหรือผนังลึก

บางสวน Partial 

แผนพ้ืนหรือผนังเต็ม

ความลกึ 
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รูปที่ 7.7 วิธีปฏิบัติเม่ือพบเหล็กเสริมในการสกัดคอนกรีตเพ่ือทําการซอมแซม (Emmons, 1993) 
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7.1.2 การทาํความสะอาด เหลก็เสรมิ การซอม และ การเสริมการปองกันใหแกเหล็ก

เสริม 

1. กําจัดสนิมและสะเก็ดเหล็กออกไปใหหมดจากตัวเหล็กเสริม โดยการทําความสะอาดเหล็ก 

เสริมนี้จะตองทําโดยรอบเสนรอบวงของเหล็กเสริม การทําเชนนี้จะชวยใหกําจัดเศษคอนกรีตที่ชํารุด

เสียหายรอบๆ เหล็กเสริมที่เปนสนิมออกไปดวย วิธีกําจัดสนิมนิยมใชคือ 

 

การใชแปรงลวด (Power Wise Brushing) 

   การใชแปรงลวดขัดสนิม เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งในการกําจัด สนมิ หรอืออกไซดที่

ไมตองการออกจากพ้ืนผิวเหล็ก  การขัดดวยแปรงลวด เปนวิธีที่ชามาก มีขอจํากัดที่ ใชไมไดผลเม่ือ

ตองทาํความสะอาดบรเิวณดานหลงัของเหลก็เสรมิ 

 

การพนดวยแรงดันอากาศ (Abrasive Blas)t 

การใชแรงดันอากาศพนวัสดุขัดสีผานหัวพนเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการทําใหพ้ืนผิวเหล็กเสริม 

และคอนกรีตสะอาด แตวิธีนี้ตองคํานึงถึงปญหาเศษวัสดุ(ฝุน) ฟุงในอากาศ ซึง่สามารถใชการพนน้าํที่

ปลายหัวฉีด (Nozzle) รวมไปดวยเพ่ือลดฝุนในกระบวนการนี ้

 

การใชแรงดันน้ํา (High pressure Water) 

 เปนการใชน้ําแรงดันสูง  20.7 ถงึ 69 MPa (3,000 ถงึ 10,000 psi.) ทาํความสะอาดพ้ืนผิว

ของคอนกรีตและเหล็กเสริม โดยการกําจัดวัสดุที่ไมเหมาะสมออกไป การใชน้ําผสมกับทรายจะทําให

ทําความสะอาดไดเร็วขึ้น และยังทําใหพ้ืนผิวขรุขระ ซึ่งจะชวยเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวใหกับวัสดุเคลือบหรือ

วสัดุซอมแซม ตัวอยางเครื่องมือแสดงไวในรูปที่ 7.8  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.8  High Pressure Water Cleaning (Emmons, 1993) 

 

การใช Needle Scaler  

 Needle Scalers คือ อุปกรณทาง นวิเมตกิ (Pneumatic) ที่ใชแทงเหล็กกลมเล็กๆขับเคลื่อน

จากกระบอก แทงเหล็กจะกระแทกกับพ้ืนผิวที่ตองการ ทําใหวัสดุที่อยูที่ผิวหลุดออกไป วิธี Needle 

Scalers เหมาะสาํหรบัการทาํความสะอาดชัน้ออกไซดทีห่นา และใชทาํความสะอาดพ้ืนผวิคอนกรตี

ในพ้ืนที่เล็กๆ ดังแสดงในรปูที ่7.9 
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รูปที่ 7.9 แสดงเครื่องมือ Needle Scaler (Emmons, 1993) 

 

2 กรณีเหล็กเสริมเปนสนิมจนเหลือพ้ืนที่หนาตัดนอยกวา 80% แตเหลอืมากกวา 50 %  ให 

วิศวกรเปนผูตัดสินใจในการซอมแซมเหล็กเสริม  แตถาหนาตัดเหล็กเสริมเหลือนอยกวา 

               50% ใหตัดเหล็กเสริมในสวนที่เสียหายออก แลวทําการเสริมเหล็กใหมแทนโดยวิธีการตอ   

     เชือ่มหรอืทาบเหลก็ โดยใหดําเนนิการตามมาตรฐานการทาํงานของกรมทางหลวงชนบท 

     ภายใตการตรวจสอบของวศิวกร 

3. ทําการปองกันการเกิดสนิมใหแกเหล็กเสริมโดยการเคลือบดวย อีพอกซี่ หรือวิธีอ่ืนๆ 

 

7.1.3 การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหน่ียว เพื่อเชื่อมกับเน้ือคอนกรีตเดิม 

1. เตรียม ผิวหนาของคอนกรีตที่สกัด ใหปราศจากสวนที่หลุดลุย ผิวคอนกรีตตองมีความ

ขรุขระพอเพียงที่จะยึดเกาะกับวัสดุใหมได ขอบจะตองเอียงออกเล็กนอยเพ่ือปองกัน

ฟองอากาศไมใหถูกกัก โดยพิจารณาดังนี ้

• เนือ้คอนกรตีเดิมทีส่ะอาดมีสภาพดี 

• ผิวคอนกรีตที่ทําใหหยาบแลว สําหรับการเกาะยึดเชิงกล (Mechanical Interlock) 

• ชองวาง หรือชองเปดตางๆ ที่เนื้อคอนกรีตเดิม (Pores) สะอาดไมมสีวนหลวม 

• วัสดุที่ใชซอมแซมหรือสารที่ใชชวยสรางแรงยึดเหนี่ยว สามาถที่จะถูกดูดซับเขา

ไปในชองวางในเนื้อคอนกรีตเดิม เชน น้ําปูนขน และ Bonding Agent 

• วัสดุที่ใชซอมแซมถูกติดตั้งเขาไปดวยแรงดันที่เพียงพอที่จะทําใหเกิดการสัมผัส 

     ที่ดีและกระจายอยางทั่วถึง ระหวางวัสดุที่ใชซอมแซมและเนื้อคอนกรีตเดิมใน

บริเวณทีต่องการใหเกิดแรงยึดเหนี่ยว (Bond Line) 

2. เลือกวัสดุที่ใช เพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวใหแกคอนกรีต เกา และวสัดุใหมทีน่าํมาใชซอมแซมโดย

พิจารณาจากวสัดุทัง้ 3 ประเภท คอื อีพอกซี ่ลาเทก็และซเีมนต   

 

7.1.4 วิธีการหลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม (Placement Methods) 

1.  ตัง้แบบหลอสําหรับเทคอนกรีตหรือ Non-Shrink Concrete โดยแบบหลอตองแนนสนทิ 

ไมมีรอยรั่วซึม (เฉพาะกรณีที่ตองใชแบบหลอ) 
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2.  ทาํความสะอาดบรเิวณทีจ่ะทาํการซอมแซม ใหปราศจากฝุน เศษวัสดุ 

3.  เตรียมผิวที่จะซอมแซมใหอยูในสภาพอ่ิมตัวดวยน้ํา  

4.  ทาหรือราดดวยวัสดุเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยว เพ่ือทําใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวที่ดีระหวางคอนกรีต    

     ใหมและคอนกรีตเกาไดดี 

5.  เทคอนกรีตหรือ Non-Shrink Concrete ทดแทนในสวนที่สกัดออก  

6.  ตรวจสอบปริมาณคอนกรีตที่ใชกับคอนกรีตในสวนที่สกัดออก ซึ่งจะตองมีปริมาณ 

    ใกลเคียงกัน 

7.  เม่ือคอนกรตีสามารถรบัน้าํหนกัไดตามมาตรฐานจึงเปดการจราจร 

 

7.2 ข้ันตอนการซอมแซมพืน้สะพานทีเ่ปน Slab Type ที่มีความเสียหายดานลาง 
 

7.2.1 การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต (Surface Preparation) 

 การซอมแซมพ้ืนผวิสะพานคอนกรตีนัน้ แบงลกัษณะการซอมออกเปนการซอมแซมแบบตืน้

และการซอมแซมแบบลกึโดยมีตาํแหนงซอมแซมเปนผวิบนและผวิลางของสะพานตามลกัษณะความ

เสียหาย 

ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดพื้นที่ที่จะทําการซอมแซม  

 เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาการรั่วซึมที่ขอบพ้ืนที่ และควรจะมีการตีกรอบพ้ืนที่ที่

ซอมแซมใหชดัเจนและไมใหมคีวามยาวขอบมากเกินความจําเปน โดยขอกําหนดของ  AC1 506R-90 

ไดแนะนําใหเตรียมพ้ืนที่ที่จะซอมแซมใหเปนรูปสี่เหลี่ยม  การกําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซมควร

ดําเนนิการดังนี้ 

1. ปดการจราจรในสวนทีจ่ะทาํการซอมแซมพ้ืนสะพาน 

2. กําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซม  โดยใหขยายขอบเขตจากความเสยีหาย 10 ซม. การ

ตรวจสอบบริเวณที่มีความเสียหายสามารถทําไดโดยใชคอนเคาะ (Hammer Sounding) 

โดยจะสามารถตรวจสอบหาบริเวณที่เกิดความเสียหายไดจากลักษณะเสียงที่เกิดขึ้น  

3. ติดตั้งค้ํายัน (Support System) เพ่ือพยุงบริเวณที่จะซอมแซมกอนที่จะทําการกําจัด

คอนกรีตสวนที่ชํารุดเสียหายออกไปจากโครงสราง โดยปรึกษาวิศวกร 

 

 ข้ันตอนที่ 2 การเคลื่อนยายคอนกรีตสวนที่เสียหาย 

1. ทําการตัดพ้ืนสะพานตามขอบเขตที่กําหนดไว ดวยเครื่องตัดคอนกรีตตามขอบเขตที่

กําหนดไวดังแสดงในรูปที่ 7.10 
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รูปที่ 7.10 การตดัคอนกรตีตามแนวพ้ืนทีท่ีก่าํหนดจะทาํการซอมแซม (Emmons, 1993) 

 

2. การตัดหรือเจาะคอนกรีตบริเวณใตเหล็กเสริมที่ไดรับความเสียหาย โดยใชเครื่องเจาะ

คอนกรีตหรือวิธีที่เลือกไว กรณีที่เหล็กเปนสนิม จนเกิดการสูญเสียหนาตัด (Section 

Loss) จะตองมีการซอมแซมเหลก็เสรมิดวย 

3.  สกัดคอนกรีตที่ชํารุดออกจนถึงคอนกรีตดี โดยควรสกัดลึกไปในคอนกรีตดีประมาณ   

     25 มม. ดังแสดงในรูปที่ 7.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.11 การสกัดคอนกรีตที่เสียหายลึกไปในคอนกรีตดีประมาณ 25 มม. (Emmons, 1993) 

 

4. เจาะพ้ืนคอนกรีตสะพานดานบนดวยเครื่องเจาะคอนกรีตเพ่ือเปนชองสําหรับเทคอนกรีต 

โดยเจาะรขูนาดเสนผานศนูยกลาง 25 - 50 มม. โดยมีระยะหางกันประมาณ 1.2 ม. ขึ้นอยู

กับวสัดุทีน่าํมาใชซอมแซม ดังแสดงในรูปที่ 7.12 
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รูปที่ 7.12 เจาะรูสําหรับเทคอนกรีตหรือ Non-Shrink จากดานบน (กรมทางหลวง 2547) 

 

 ข้ันตอนที่ 3 การตบแตงบริเวณรอยตอของบริเวณที่ซอมแซม  

1. กรณีเหล็กเสริมเปนสนิมใหกําจัดคอนกรีตสวนที่ชํารุดเสียหายออกกอนใหหมดจนถึงชั้ น  

เหล็กเสริม ถาเหล็กเสริมนั้นเปนสนิมอยางรุนแรง ก็ใหสกัดคอนกรีตที่อยูใตเหล็กเสริมนั้น

ออกดวยจากนั้นจึงทําความสะอาดเหล็กเสริม 

2. ตัดเหล็กเสริมในสวนที่เสียหาย แลวทําการเสริมเหล็กใหม ดังแสดงในรูปที่ 7.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.13 การเสริมเหล็กใหม (Emmons, 1993) 

 

7.2.2 การทาํความสะอาดเหลก็เสรมิ การซอม และการเสริมการปองกันใหแกเหล็ก

เสริม 

1. กําจัดสนิมและสะเก็ดเหล็กออกไปใหหมดจากตัวเหล็กเสริม โดยการทําความสะอาดเหล็ก

เสริมนี้จะตองทําโดยรอบเสนรอบวงของเหล็กเสริม การทําเชนนี้จะชวยใหกําจัดเศษ

คอนกรีตที่ชํารุดเสียหายรอบๆ เหล็กเสริมที่เปนสนิมออกไปดวยวิธีกําจัดสนิมที่นิยมใชคือ 

1. การใชแปรงลวด (Power Wise Brushing 

2. การใช Abrasive Blast 

3. การใชแรงดันน้ํา (High pressure Water) 

4. การใช Needle Scaler 
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2. กรณีเหล็กเสริมเปนสนิมจนเหลือพ้ืนที่หนาตัดนอยกวา 50 % ใหตัดเหล็กเสริมในสวนที ่

เสียหายออก แลวทําการเสริมเหล็กใหมแทน 

3. ทาํความสะอาด และทําการปองกันการเกิดสนิมใหแกเหล็กเสริม ดังแสดงในรปูที่ 7.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.14 การทําความสะอาดเหล็กเสริมและพ้ืนผิวคอนกรีต (Emmons, 1993) 

 

7.2.3 การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหน่ียว เพื่อเชื่อมกับเน้ือคอนกรีตเดิม 

1. เตรียมผิวหนาของคอนกรีตที่สกัดใหปราศจากสวนที่หลุดรุย ผิวมีความขรุขระพอเพียงที่จะ

ยึดเกาะกับวัสดุใหมได ขอบจะตองเอียงออกเพ่ือปองกันฟองอากาศไมใหถูกกักโดย

พิจารณาดังนี้ 

  1.  เนือ้คอนกรตีเดิมทีส่ะอาดมีสภาพดี 

  2.  ผิวคอนกรีตที่ทําใหหยาบแลว สําหรับการเกาะยึดเชิงกล (Mechanical Interlock) 

  3.  ชองวาง หรอืชองเปดตางๆ ทีเ่นือ้คอนกรตีเดิม (Pores) 

4.  วัสดุที่ใชซอมแซมหรือสารที่ใชชวยสรางแรงยึดเหนี่ยวที่จะถูกดูดซับเขาไปในชอง 

     วางในเนื้อคอนกรีตเดิม 

5.  วัสดุที่ใชซอมแซมถูกติดตั้งเขาไปดวยแรงดันที่เพียงพอที่จะทําใหเกิดการสัมผัสที ่

ดีระหวางวัสดุที่ใชซอมแซมและเนื้อคอนกรีตเดิมในบริเวณที่จะเกิดแรงยึดเหนี่ยว 

(Bond Line) 

2. เลือกวัสดุที่ใชเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวใหแกคอนกรีตเกาและวสัดุใหมทีน่าํมาใชซอมแซม   

 

7.2.4 วิธีการหลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม (Placement Methods) 

1. ประกอบแบบจา กดานบนหรอืดานลางขึน้กับสภาพและตาํแหนงของงานทีจ่ะทาํการ

ซอมแซม 

2. ยดึแบบใหแนน อุดรอยรั่วหรือรองที่วัสดุซอมจะไหลออก 

3. เทคอนกรตีจากดานบนของสะพาน โดยใช Non-Shrink Concrete หรืออีพอกซี่มอรตาดัง

แสดงในรูปที่ 7.15 และ 7.16 ตามลาํดับ 
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รูปที่ 7.15 เขาแบบหลอเทคอนกรีตหรือ Non-Shrink จากดานบน (กรมทางหลวง 2547) 

 
รูปที่ 7.16 เขาแบบหลอเทคอนกรีตหรือ Non-Shrink จากดานขาง  

 

4. ตรวจสอบปริมาณคอนกรีตหรือ Non-Shrink หรือคอนกรีตที่ใชแทนคอนกรีตในสวนที่

สกัดออก ซึ่งจะตองมีปริมาณใกลเคียงกัน 

5. เม่ือคอนกรตีสามารถรบัน้าํหนกัไดตามมาตรฐานจึงเปดการจราจร 

 

7.3 ข้ันตอนการซอมแซมราวสะพาน 

7.3.1 การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต 

1. ทาํการกําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซม 

2. ทําการสกัดคอนกรีตที่ชํารุด แตกราว หลุดกะเทาะและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพออก

ทัง้หมด แสดงดังรปูที ่7.17 
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รูปที่ 7.17 แสดงผิวคอนกรีตสกัดคอนกรีตที่ชํารุด 

 

3. หากชิ้นสวนคอนกรีตชํารุดเสียหายเกิน 50% ของหนาตดั ใหทาํการหลอชิน้สวนใหม 

4. ทําความสะอาดผิวที่ชํารุดทั้งหมด 

5. ใชน้ํายากําจัดคราบตะไครน้ํา และเชื้อรา ชนิดมีน้ําเปนสวนประกอบ 

6. ถาเหล็กเสริมเปนสนิมขุมเกิน 20 % แตไมเกิน 50% ใหทาํการขดัสนมิออกใหหมดโดย

ใหอยูในการตัดสินใจของวิศวกรวาตองซอมเหล็กหรือไม แตหากเปนสนิมขุมเกิน 50% 

ใหทําการเปลี่ยนเหล็กใหมโดยการตอทาบแบบเชื่อม แสดงดังรูปที่ 7.18 

 

   
รูปที่ 7.18 แสดงการเสริมเหล็กในสวนที่สกัดรื้อออก 
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7.3.2 การทําความสะอาดเหล็กเสริม การซอม และเสรมิการปองกันใหแกเหลก็เสรมิ 

1. ขัดสนิมเหล็กโดยวิธีตาง  การกําจัดสนิมและสะเก็ดเหล็กออกไปใหหมดจากตัวเหล็กเสริม 

โดยการทําความสะอาดเหล็กเสริมนี้จะตองทําโดยรอบเสนรอบวงของเหล็กเสริม การทําเชนนี้

จะชวยใหกําจัดเศษคอนกรีตที่ชํารุดเสียหายรอบๆ เหล็กเสริมที่เปนสนิมออกไปดวย 

1. การใชแปรงลวด (Power Wise Brushing 

2. การใช Abrasive Blast 

3. การใชแรงดันน้ํา (High pressure Water) 

4. การใช Needle Scaler 

2. ทําความสะอาด และทําการปองกันการเกิดสนิมใหแกเหล็ก 

 

7.3.3 การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหน่ียว เพื่อเชื่อมกับเน้ือคอนกรีตเดิม 

 1. เตรียม ผิวหนาของคอนกรีตที่สกัด ใหปราศจากสวนที่หลุดลุย ผิวคอนกรีตตองมีความ

ขรุขระพอเพียงที่จะยึดเกาะกับวัสดุใหมได ขอบจะตองเอียงออกเล็กนอยเพ่ือปองกันฟอง 

อากาศไมใหถูกกัก โดยพิจารณาดังนี ้

• เนือ้คอนกรตีเดิมทีส่ะอาดมีสภาพดี 

• ผิวคอนกรีตที่ทําใหหยาบแลว สําหรับการเกาะยึดเชิงกล (Mechanical Interlock) 

• ชองวาง หรือชองเปดตางๆ ที่เนื้อคอนกรีตเดิม (Pores) สะอาดไมมสีวนหลวม 

• วัสดุที่ใชซอมแซมหรือสารที่ใชชวยสรางแรงยึดเหนี่ยว สามาถที่จะถูกดูดซับเขา

ไปในชองวางในเนื้อคอนกรีตเดิม เชน น้ําปูนขน และ Bonding Agent 

• วัสดุที่ใชซอมแซมถูกติดตั้งเขาไปดวยแรงดันที่เพียงพอที่จะทําใหเกิดการสัมผัส 

     ที่ดีและกระจายอยางทั่วถึง ระหวางวัสดุที่ใชซอมแซมและเนื้อคอนกรีตเดิมใน

บริเวณทีต่องการใหเกิดแรงยึดเหนี่ยว (Bond Line) 

2. เลือกวัสดุที่ใช เพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวใหแกคอนกรีตเกาและวสัดุใหมทีน่าํมาใชซอมแซม โดย

พิจารณาจากวสัดุทัง้ 3 ประเภท คอื อีพอกซี ่ลาเทก็และซเีมนต   

 

7.3.4 วิธีการหลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม (Placement Methods) 

1.  พ้ืนผวิทกุชนดิ จะตองสะอาด ปราศจากน้าํทวมขงัและเศษฝุ 4นตางๆ ในกรณีทีพ่ืน้ผวิเดิมมี

เศษขยุซเีมนตเกาะตดิใหทาํความสะอาดโดยใชเครือ่งมือกล เชน การพนทราย ขดัดวย

แปรงลวดเปนตน ประกอบแบบสําหรับเทคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 7.19 
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4รูปที่  7.19 ประกอบไมแบบ 

 

2. ทาํการซอมแซมโดยใช Non shrink mortar หรือฉีดอัดดวยมอรตา ในกรณีชํารุดเล็กนอย 

   หรือเทคอนกรีตใหมทั้งหนาตัด กรณีที่ชํารุดเสียหายมากกวา 50% ดังแสดงในรูปที่ 7.20 

 

 

 
 

 

4รูปที่ 7.20 4

1. ปดการจราจรในสวนทีจ่ะทาํการซอมแซมพ้ืนสะพาน 

เทคอนกรีตใหมทั้งหนา 

 

7.4 พื้นสะพานเปนแบบ Slab Type ความเสียหายบนพื้นผิวสะพานเปนรอยแตกราว 

พ้ืนสะพานเม่ือมีรอยแตกราวไมมาก สามารถซอมแบบเกราทดวยน้ํายา หรือ โดยอัดน้าํยา  

อีพอกซี่ชนิดใส ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถรับแรงอัดและแรงดึงไดสูงเพ่ือไปอุดชองวางของรอยแตกราว

ดวยเครือ่งอัดแรงดันสงู ซึง่มีขัน้ตอนการซอมแซมดังนี้ 

 

ข้ันตอนการซอมแซม 

2. กําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซม 
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3. ทําความสะอาดพ้ืนสะพานบริเวณที่แตกราว โดยเฉพาะสิ่งสกปรก คราบไขมัน เปนตน

และหากรอยแตกราวมีความชื้นใหเซาะรองเปนรูปตัววี ดังแสดงในรูปที ่ 7.21 และ 7.22 

ตามลาํดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  7.21 เปาทาํความสะอาดพ้ืนสะพาน 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.22 เซาะรองพ้ืนคอนกรีตเปนรูปตัวว ี

4. กําหนดจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของรอยแตกราว ทาํการอุดรอยแตกราวที่ทําการเซาะรอง

ดวยอีพอกซี่ ดังแสดงในรปูที ่7.23 และ 7.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.23 กําหนดระยะที่ทําการซอมพรอมเจาะรูสําหรับติดตั้งหัวฉัวฉีด 
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    รูปที่  7.24 อุดรอยแตกราวที่ทําการเซาะรอง 

                            

5. ฝงหัวอัดฉีดอีพ็อกซี่ แลวทําการฉีดอีพ็อกซี่ดวยแรงอัดลงไปจนกระทั่งอีพ็อกซี่ไปโผลในรู

ทีเ่จาะถดัไป แลวถอดหัวอัดเพ่ือทาํการอุดอีพอ็กซี ่ทาํตามลาํดับจนถงึจุดสิน้สดุ ดังแสดง

ในรูปที่ 7.25 และ 7.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.25 อัดฉีดอีพอกซี่ดวยแรงอัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปที่ 7.26 พ้ืนสะพานที่ทําการซอมเสร็จสมบูรณ 
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7.5 อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร 

7.5.1 อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการซอมแซมพื้นสะพานที่เปน Slab Type ที่

มีความเสียหายดานบน และดานลางมีดังน้ี 

1. อุปกรณสําหรับงานกอสรางทั่วไป เชน เครื่องอัดลม โมผสมคอนกรีต รถบรรทุก ฯลฯ 

2. อุปกรณสําหรับงานตัดคอนกรีต เชน Sawcutting and Blade เครื่องเจาะรูคอนกรีต 

3. อุปกรณสําหรับงานสกัดคอนกรีต เชน Chipping Hammer 

4. อุปกรณสําหรับงานขัดสนิมเหล็ก เชน Abrasive Blast และ Needle Scalar 

5. อุปกรณสําหรับลําเลียงคอนกรีตเทบนสะพานและใตสะพาน เชน กรวย ทอลําเลียง 

รถเข็น 

6. อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยเก่ียวกับการจราจรบนสะพาน เชน แผนปายจราจร 

กรวยยาง ไฟสัญญาณ 

7. อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน หมวกนิรภัย ฯลฯ 

 

7.5.2 อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรทีใ่ชในการซอมแซมราวสะพาน มีดงัน้ี 

1. อุปกรณสําหรับงานกอสรางทั่วไป เชน เครื่องอัดลม โมผสมคอนกรีต รถบรรทุก ฯลฯ 

2. อุปกรณสําหรับงานตัดคอนกรีต เชน Sawcutting and Blade 

3. อุปกรณสําหรับงานสกัดคอนกรีต เชน Chipping Hammer 

4. อุปกรณสําหรับงาน ขัดสนิม เชน Abrasive Blast และ Needle Scalar 

5. อุปกรณสําหรับลําเลียงคอนกรีตเทบนสะพานและใตสะพาน เชน กรวย ทอลําเลียง 

รถเข็น 

6. อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยเก่ียวกับการจราจรบนสะพาน เชน แผนปายจราจร 

กรวยยาง ไฟสัญญาณ 

7. อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน หมวกนิรภัย เสื้อสะทอน

แสง ฯลฯ 

 

7.5.3 อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรทีใ่ชในการซอมแซมการแตกราวของสะพานมีดงัน้ี 

1.   อุปกรณสําหรับงานกอสรางทั่วไป เชนเครื่องอัดน้ํายาเกราท เครื่องผสมน้ํายาเกราท ฯลฯ 

2. อุปกรณสําหรับงานตัดและทํารอง เชน Sawcutting and Blade 

3. อุปกรณสําหรับงานเจาะคอนกรีต เชน สวาน 

4. อุปกรณสําหรับลําเลียงวัสดุกอสราง เชน รถเข็น 

5. อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยเก่ียวกับการจราจรบนสะพาน เชน แผนปายจราจร 

กรวยยาง ไฟสัญญาณ 

6. อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน หมวกนิรภัย เสื้อสะทอน

แสงฯลฯ 
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7.6 ปญหาและอุปสรรค 

ในการออกแบบซอมแซม พ้ืนสะพาน และราวสะพาน  มีสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือเรื่องของ ความ

แขง็แรงของโครงสรางสะพาน ที่ตองใหสามารถรับน้ําหนักไดดีเชนเดิม การซอมแซมจึงจะชวยยืดอายุ

การใชงานของสะพานใหยาวนาน  ดังนัน้การซอมแซมคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ จึงเปนกระบวนการที่

จําเปน เพ่ือคนืความแขง็แรงและสภาพการใชงานของโครงสรางสะพาน หลงัการซอมแซม ใหมี

ประสิทธิภาพ ในการเขาดําเนนิ การซอมแซม พ้ืนสะพาน และราวสะพาน  มีสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือเรื่อง 

ความปลอดภัย วธิกีารซอมแซม เนือ่งจากการชิน้สวนของโครงสรางสะพานทีท่าํการซอมอยูใน

ระดับสูงและอยูบนลําน้ํา จึงมีความจําเปนในการควบคุบเรื่องความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน และตอง

เลือกวิธีการซอมแซมที่ไมซับซอน สะดวกและสามารถทํางานไดงาย ปญหาที่ควรระวังมีดังนี้ 

1. มีการกระทบตอสภาพการจราจรและการใชสะพาน จึงตองควรทําการประชาสัมพันธให

ผูใชเสนทางทราบกอนเขาดําเนนิการ และจะไมสามารถทาํการปดจราจรไดเปนเวลานาน 

2. ในกรณีไมไดปดการจราจรตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูทํางานโดยเฉพาะจากผูขับ

ยวดยานทีข่าดความระมัดระวงั  

 

7.7 ขอควรระวงัและความปลอดภัยในการทาํงาน 

ในการตรวจสอบโครงสราง สะพานนัน้จะตองคาํนงึถงึความปลอดภัยในระหวางการ ทาํงาน

ของบุคลากรที่กําลังดําเนินการอยูบริเวณพ้ืนสะพานที่เคยเปนชองการสัญจร  ซึง่จะทาํใหเกิดอันตราย

ตอผูทํางานได ดังนัน้คาํแนะนาํในขอระวงัและความปลอดภัยในระหวางการทาํงานดังแสดงตอไปนี้ 

1. บุคลากรตองสวมใสเครื่องปองกันอันตราย 

2. บุคลากรตองแตงตัวใหมิดชิด ใชสีที่สามารถมองเห็นไดในระยะไกล 

3. ตองมีการติดตั้งเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน เข็มขัดนิรภัย ใหมคีวามแขง็แรงทนทานตอ

การเขาทํางานในกรณีที่ตองปนออกนอกตัวสะพาน 

4. ตองใหความสําคัญกับปายหรือสัญญาณจราจรที่แจงใหผูใชสะพานทราบ โดยตองตั้งปาย 

สญัญาณ และสญัญาณปดชองการจราจรใหหางจากสะพานพอทีจ่ะใหรถหยดุหรอืชะลอ

ความเร็วได 
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ขั้นตอนการซอมแซมคานคอนกรตี 

 

 สะพานที่อยูในสภาพแวดลอมที่มีความชื้น หรือบริเวณที่สัมผัสกับความเค็มของน้ําทะเลหรือ

น้ํากรอยเจือปนอยู มักจะเกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นสวนโครงสรางสวนลาง (Substructure) คือเสา 

และ คานรองรับ เนื่องจากโครงสรางเหลานี้จะสัมผัสกับน้ําและไอน้ําโดยตรง จึงมีโอกาสที่เกิดการ

ชํารุดเสียหายขึ้นไดงาย ซึ่งการชํารุดของคานคอนกรีตมักเกิดจาก 

1. ถูกเรือชนหรือกระแทก เนื่องจากบริเวณสะพานจะมีเรือประมง ลอดผานใตสะพาน

โดยเฉพาะในชวงทีน่้าํขึน้ ทาํใหชองลอดใตสะพานมีความสงูไมเพียงพอ 

2. เกิดจากคลอไรดในน้ําที่ถูกกระแสลมพัดพามาทําปฏิกิริยากับเหล็กเสริม ทําใหเกิดสนิม 

เนื่องจากสะพานกอสรางอยูใกลทะเล น้ํากรอยหรือมีความชื้นสูง 

3. ประชาชนใชสะพานเปนที่จับสัตวน้ํา ทําใหน้ําทะเลจากอุปกรณ เชนแห เบ็ดตกปลาทํา

ความเสียหายกับคานคอนกรีตอัดแรง 

4. น้าํจากพ้ืนสะพานทีไ่หลจากชองระบายน้าํลงสูคานคอนกรตีอัดแรง ทาํใหเกิดความ

เสียหาย 

 

8.1 ข้ันตอนการซอมแซมคานคอนกรตีสะพาน   

เทคนิคและวัสดุที่ใชในการซอมแซม คานสะพาน ซึ่งเปนโครงสรางหลักในการรับแรงของ

โครงสรางสะพาน ตองคาํนงึถงึ ความสลบัซบัซอนของโครงสราง เทคนคิ การออกแบบ ความ

ปลอดภัย รวมทัง้สภาพแวดลอม ซึง่ขัน้ตอนของการซอมแซม คานสะพานคอนกรตีสามารถแบงได 4 

ขัน้ตอน คอื 

1. การเตรียมพ้ืนผิวคอนกรีต 

2. การทําความสะอาดเหล็กเสริม การซอมแซมและการเสริมการปองกันใหแกเหล็กเสริม 

3. การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหนี่ยว เพ่ือเชื่อมกับเนื้อคอนกรีตเดิม 

4. วิธีการหลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม 

 

แผนผังการซอมแซมคานคอนกรีตแสดงไวในรูปที่ 8.1 
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เตรียมพื้นที่ทํางาน

กําหนดขอบเขตความเสียหาย

ติดตั้งค้ํายันสําหรับโครงสรางสวนบน

ตรวจเหล็กเสริม

ตัดบริเวณที่เสียหายดวย  Jack Hammer

วิศวกร เสริมเหล็กพิเศษ

เคลือบเหล็กเสริมดวยอีพ็อกซี่

เปนสนิม

เหลือ 50-80%

เหลือ < 50%

ติดตั้งแบบหลอ

ทําความสะอาดแบบหลอ

ทําการเทคอนกรีต

ถอดแบบออกแลวทําการบม

ไมเปนสนิมหรือเหลือ > 80%

 
              รปูที ่8.1 แสดงแผนผงัการซอมโครงสรางคานของสะพาน 
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8.1.1 การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต (Surface Preparation) 

ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดพื้นที่ที่จะทําการซอมแซม 

ขอกําหนดของ AC1 503.6R-97 ไดแนะนาํใหการกําหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะทาํการซอมแซมควร

ดําเนนิการดังนี้ 

1. ปดการจราจรใหเหลือ 1 ชองจราจร (จากแนวศนูยกลางสะพาน ขางละ 2.00 ม. เพ่ือลด

การรับน้ําหนักของคานที่จะซอมแซม พรอมจํากัดความเร็วของรถที่สัญจรหรือปด

การจราจรทัง้หมด ดังแสดงในรปูที ่8.2 
 

 
 

รูปที่ 8.2 แสดงการปดการจราจรบนสะพานใหเหลอื 1 ชองจราจร 

 

2. การตรวจสอบบริเวณที่มีความเสียหาย ที่มองเห็นและตรวจสอบพ้ืนที่เสียหายที่มองไม

เห็นโดยใชคอนเคาะ (Hammer Sounding) ตรวจสอบหาบริเวณที่เกิดความเสียหายได

จากลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 8.3 เพ่ือกําหนดพ้ืนทีใ่นการซอมแซม ดังแสดง

ในรูปที่ 8.4  และควรจะเตรียมพ้ืนที่ที่จะซอมแซมใหเปนรูปสี่เหลี่ยม มีการตีกรอบพ้ืนที่ที่

ซอมแซมใหชดัเจนและไมใหมคีวามยาวขอบมากเกินความจําเปนโดยกําหนดใหขยาย

พ้ืนทีจ่ะซอมแซมใหหางจากบรเิวณทีเ่กิดความเสยีหาย 10 เซนตเิมตร 

 
รูปที่ 8.3 แสดงคานคอนกรตีแตกราวบางสวน 

 

ปดการจราจร เปดการจราจร 
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รูปที่ 8.4 กําหนดพ้ืนทีใ่นการซอมแซม 

3. ติดตั้งนั่งรานและค้ํายันสําหรับพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานใตคานคอนกรีต โดยปรึกษาวิศวกร 

4. สกัดคอนกรีตที่ชํารุดจนโดยใชเครื่องสกัดคอนกรีตจนถึงคอนกรีตที่มีสภาพดี ดังแสดงใน

รูปที่ 8.5 

 
รูปที่ 8.5 แสดงการสกัดคอนกรีตที่ชํารุดออก 

 

8.1.2 การทําความสะอาดเหล็กเสริม  การซอมและการเสรมิการปองกันใหแก เหลก็

เสริม   

1. ขัดสนิมโดยใชเครื่องมือขัดสนิม 

2. กรณีที่เหล็กเสริมเปนสนิมเกิน 50 % ใหตัดเหล็กเสริมในสวนทีท่ี่เปนสนิมออก แลวทํา

การเสริมเหล็กใหม ในกรณีเหล็กเสริมเปนสนิมอยูระหวาง 20-50% ใหวิศวกรพิจารณาวา

ควรจะตองเปลี่ยนเหล็กเสริมหรือไม ดังแสดงในรูปที่ 8.6 

3. ใสเหล็กเสริมทดแทนเหล็กเสริมเดิมที่ชํารุด รวมทั้งใสเหล็กเสริมใหมที่ออกแบบไว

เพ่ิมเติม (ถามี) ทาน้ํายากันสนิมที่เหล็กเสริม ดังแสดงในรูปที่ 8.7 
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รูปที่ 8.6 แสดงการตัดเหล็กเสริมที่เปนสนิมออก 

 
 

 

รูปที่ 8.7 แสดงการตอเหล็กดวยวิธีการเชื่อมชนหรือทาบโดยคําแนะนําของวิศวกร 

 

8.1.3 การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหน่ียว เพื่อเชื่อมกับเน้ือคอนกรีตเดิม 

1. เตรียมผิวหนาของคอนกรีตที่สกัดใหปราศจากสวนที่หลุดลุย ผิวคอนกรีตตองมีความ

ขรุขระพอเพียงที่จะยึดเกาะกับวัสดุใหมได ขอบจะตองเอียงออกเล็กนอยเพ่ือปองกัน

ฟองอากาศไมใหถูกกัก โดยพิจารณาดังนี้ 

1. เนือ้คอนกรตีเดิมทีส่ะอาดมีสภาพดี 

2. ผิวคอนกรีตที่ทําใหหยาบแลว สําหรับการเกาะยึดเชิงกล (Mechanical Interlock) 

3. ชองวาง หรือชองเปดตางๆ ที่เนื้อคอนกรีตเดิม (Pores) สะอาดไมมสีวนหลวม 

4. วัสดุที่ใชซอมแซมหรือสารที่ใชชวยสรางแรงยึดเหนี่ยว สามาถที่จะถูกดูดซับเขา

ไปในชองวางในเนื้อคอนกรีตเดิม เชน น้าํปนูขน และ Bonding Agent 

5. วัสดุที่ใชซอมแซมถูกติดตั้งเขาไปดวยแรงดันที่เพียงพอที่จะทําใหเกิดการสัมผัส 

     ทีด่แีละกระจายอยางทัว่ถงึ ระหวางวสัดุทีใ่ชซอมแซมและเนือ้คอนกรตีเดิมใน

บริเวณที่ตองการใหเกิดแรงยึดเหนี่ยว (Bond Line) 

2. เลือกวัสดุที่ใชเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวใหแกคอนกรีตเกาและวัสดุใหมที่นํามาใชซอมแซม โดย

พิจารณาจากวสัดุทัง้ 3 ประเภท คอื อีพอกซี ่ลาเทก็และซเีมนต   
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8.1.4 วิธีการหลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม 

1. ประกอบแบบใหแนนไมมีที่รั่วซึม อาจขยายดานขางคานใหกวางกวาคานเดิมเพ่ือความ 

     สะดวกในการเทคอนกรตีได 

2. ทําความสะอาดบริเวณที่จะเทคอนกรีต 

3. ทําคอนกรีตเกาใหอยูในสภาพชุมน้ํา ผิวแหง (Saturated Surface Dry) มีน้ําอิสระที่ผิว

คอนกรีตนอยที่สุด 

4. ทาน้ํายากันสนิมและน้ํายาสรางแรงยึดเหนี่ยว 

5.  เทคอนกรีตหรือวัสดุที่เลือกไวทดแทนสวนที่ถูกเคลื่อนยายออกไป 

6. ถอดแบบ และบมคอนกรีตเพ่ือรักษาปฏิกิริยาของคอนกรีตใหสมบูรณติดตั้ง 

7. ถอดนั่งรานและค้ํายันเม่ือคอนกรีตสามารถรับแรงได 

8.  เปดการจราจร 

 

 
รูปที่ 8.8 แสดงการประกอบแบบหลอคอนกรีต 

 

8.2 อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร 

1. อุปกรณสําหรับงานกอสรางทั่วไป เชน เครื่องอัดลม โมผสมคอนกรีต รถบรรทุก ฯลฯ 

2. อุปกรณสําหรับลําเลียงคอนกรีตเทใตสะพาน เชน กรวย ทอลําเลียง 

3. อุปกรณสําหรับการขัดสนิม เชน แปรงลวด 

4. อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยเก่ียวกับจราจรบนสะพาน เชน แผนปายจราจร

กรวยยาง 

5. อุปกรณอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน เสื้อชูชีพ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
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8.3 ปญหาและอุปสรรค 

1. บริเวณสะพานบางครั้งมีระดับน้ําลึก และไหลเชี่ยว หรือมีระดับไหลขึ้น-ลง ดังนัน้     

ผูปฏิบัติงานจะตองมีอุปกรณปองกันความปลอดภัยไมใหพลัดตกลงในน้ําหรือทะเล ซึ่งจะ

ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตได 

2. คอนกรีตที่ชํารุด และสกัดออกมานั้น จะตองไมใหรวงหลนลงในน้ํา ดังนั้นในขณะที่สกัด

คอนกรีตที่ชํารุดจะตองมีอุปกรณรองรับ แลวนําไปทิ้งบนฝงในที่เหมาะสม 

3. คาน (Cap Beam) เปนโครงสรางหลักที่รับแรง จะตองใหวิศวกรหรือชางเทคนิคที่มี     

ความรูความสามารถทําการตรวจสอบความปลอดภัยกอนทําการสกัดคอนกรีตและตัด 

              เหลก็เสรมิเพราะจะทาํใหกาํลงัในการรบัแรงของคานคอนกรตีลดลง 

 

8.4 ขอควรระวงัและความปลอดภัยในการทาํงาน 

การซอมแซมคานคอนกรตีทีม่คีวามเสยีหาย ระดับทีต่องพิจารณาในการซอมแซม  (C)  หรือ

ในระดับทีต่องทาํการซอมแซมเรงดวน (D) นัน้ ตองคาํถงึความปลอดภัย ดวยโครงสรางดังกลาวมีผล

ตอการรับน้ําหนักขององครวมของสะพาน  ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองมีความพรอมและทักษะในการ

ทํางาน และปองกันการเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได อาทิเชน 

1. บุคลากรตองสวมใสเครื่องปองกันอันตราย 

2. บุคลากรตองแตงตัวใหมิดชิดปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

3. ตองมีการติดตั้งเครื่องมือปองกันอันตราย เชน เขม็ขดันริภัย เพ่ือกันตกลงไปในน้ํา 

4. ตองใหความสําคัญกับชิ้นสวนที่มีผลตอการรับน้ําหนักบรรทุกของโครงสรางสะพาน 

5. มีการฝกทักษะและเตรียมความพรอมกอนทํางานทุกครั้ง  ในสวนของบุคคลากร และ

เครื่องมือเปนตน 

6. ติดตั้งรั้วหรือแผนผาใบเพ่ือรองรับการหลุดรวงของวัสดุกอสรางหรือเศษวัสดุ ไมใหโดนผู

ที่อยูดานลางสะพาน 
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ขั้นตอนการซอมแซมเสาตอมอสะพาน 

 

การชํารุดของเสาตอมอจะเกิดขึ้นทั้งในกรณีที่เปนเสาเข็มเด่ียวและตอมอที่เปนแบบเสาเข็ม

กลุม ดังนัน้ขัน้ตอนและวธิกีารซอมแซมจึงแบงออกเปน 2 ลกัษณะ ตามประเภทของเสาตอมอ คอื

ตอมอเสาเข็มเด่ียว และตอมอเสาเข็มกลุม  คูมอืนีจ้ะคลอบคลมุเฉพาะการซอมตอมอเสาเขม็เด่ียว โดย

เทคนคิและวสัดุทีใ่ชในการซอมแซมการซอมแซมเสาตอมอสะพานสามารถแบงได 4 ขั้นตอนคือ 

1. การเตรียมพ้ืนผิวคอนกรีต 

2. การทําความสะอาดเหล็กเสริม การซอมและการเสริมการปองกันใหแกเหล็กเสริม 

3. การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหนี่ยว เพ่ือเชื่อมกับเนื้อคอนกรีตเดิม 

4. วิธีการหลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม 

  

9.1 ข้ันตอนการซอมแซมตอมอเสาเข็มเดีย่ว  

 โดยทัว่ไปจะเปนสะพานทีม่คีวามยาวชวงระหวาง 5.00  –12.00  ม. ซึ่ง การซอมแซม แบง

ออกเปน 2 กรณี ตามลกัษณะความเสยีหายของเสาตอมอนัน้ คอื  การซอมโดยไมตดัเสาตอมอ  และ

ซอมโดยการตดัเสาตอมอ ขั้นตอนการซอมแซมแสดงไวในรูปที่ 9.1 
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   เตรียมพื้นที่ทํางาน

กําหนดการซอมแซมเสาตอมอ

ติดตั้งเสาค้ํายันสวนโครงสราง

สกัดบริเวณที่เสียหาย

ตรวจพื้นที่เหล็กเสริม

เสริมเหล็กเสริม

เคลือบเหล็กเสริมดวยอีพ็อกซี่

ติดตั้งและทําความสะอาดแบบหลอ

  ทําการเทคอนกรีต

ถอดแบบออกแลวทําการบม

เหลือ 50-80%

ติดตั้งเสาค้ํายันสวนโครงสราง

ตัดเสาและสกัดบริเวณที่เสียหาย

เสริมเหล็กเสริม

เคลือบเหล็กเสริมดวยอีพ็อกซี่

ติดตั้งและทําความสะอาดแบบหลอ

  ทําการเทคอนกรีต

ถอดแบบออกแลวทําการบม

ไมตัดเสาตอมอ ตัดเสาตอมอ

วิศวกร

เหลือ < 50 %

ไมเปนสนิมหรือเหลือ> 80%

เปนสนิม

 
รูปที่ 9.1 แผนผงัการซอมเสาตอมอ 
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9.2 การซอมโดยไมตัดเสาตอมอ 
การซอมโดยไมตัดเสาตอมอออก ใชในกรณีที่มีความเสียหายของเสาตอมอมีเพียงรอยแตกราว

ของคอนกรีตที่เกิดจากเหล็กเสริมเปนสนิม แตคอนกรีตสวนที่อยูภายในเหล็กเสริมหลักยังมีสภาพดีและ

ยังมีความสามารถในการรับน้ําหนักได ดังแสดงในรูปที่ 9.2 โดยมีขัน้ตอนการซอมแซม ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 9.2 แสดงเสาตอมอชาํรดุเนือ่งจากคลอไรดในน้าํทะเล 

             โดยคอนกรีตสวนที่อยูภายในเหล็กเสริมยังมีสภาพดี 

 

9.2.1 การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต (Surface Preparation) 

1. การกําหนดลาํดับการซอมแซมเสาตอมอ เพ่ือความปลอดภัยควรจะซอมเสาตอมอ ตบัละ 1 

ตน โดยซอมใหแลวเสรจ็ในแถวใดแถวหนึง่กอน แลวจึงเริม่ซอมแถวตอไป  เชน ซอมครั้งที่ 

1 จะตองซอมเสาตอมอในแถวที ่1  แลวจึงเริม่ทาํการซอมเสาตอมอในแถว ของตนที่ 2 ดัง

แสดงในรูปที่ 9.3 
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รูปที่ 9.3 แสดงการซอมเสาตอมอ ตบัละ 1 ตน 

2. ปดการจราจรในสวนทีจ่ะทาํการซอมแซมตอมอสะพาน  เบี่ยงการจราจร ไปใชดานที่

เหลืออยูพรอมจํากัดความเรว็ หรอืปดการจราจรทัง้หมด ดังแสดงในรูปที่ 9.4 

 

      
รูปที่ 9.4   แสดงการปดก้ันการจราจร 

 

3. ใชเหล็กรูปพรรณ (H-Beam) ค้ํายันระหวาง คาน (Cap Beam) และคานยึด(Bracing) โดย

ใชอุปกรณค้ํายันใหแนน และในกรณีที่ไมมีคาน ยึด (Bracing) ใหค้ํายันกับคานหรอืพ้ืนลาง

ภายใตคาํแนะนาํของวศิวกร ดังแสดงในรปูที ่9.5 การค้ํายันบนคานยึดตองปรึกษาวิศวกร 

4. ทําการสกัดคอนกรีตสวนที่เสียหายออกจนถึงเนื้อคอนกรีตสวนที่ดี ถาความเสียหายถึง

เหล็กเสริมควรสกัดใหลึกจากเหล็กเสริมไปอีก 25 มม. ดังแสดงในรูปที่ 9.6 

 

ตับที่ 4 

ตับที่ 3 

ตับที่ 2 

ตับที่ 1 

ซอมครั้งที่  2 ซอมครั้งที่  1 

แถว 1  2   3   4   5 
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รูปที่ 9.5  แสดงการติดตั้งเสาค้ํายัน 

 
รูปที่ 9.6  แสดงการสกัดคอนกรีตสวนที่เสียหาย 

 

9.2.2 การทาํความสะอาดคอนกรตี เหลก็เสรมิ การซอม และเสรมิการปองกันใหแก

เหล็กเสริม 

1. ทําการขัดสนิมออกจากเหล็กเสริม โดยการใชเครื่องมือเหลานี้ 

การใชแปรงลวด (Power Wise Brushing) 

การใช Abrasive Blast 

การใชแรงดันน้ํา (High pressure Water) 

การใช Needle Scalar ดังแสดงในรปูที ่9.7 
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รูปที่ 9.7 แสดงเครื่องมือ Needle Scalar 

 

2. ในกรณีที่เหล็กเสริมเปนสนิมเกิน 50 % ใหตดัเหลก็เสรมิเดิมทิง้และเสรมิเหลก็ใหม โดย ให

เสริมทาบหรือ เชื่อมตอดวยเหลก็ใหม ตามมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบทดังแสดงในรปูที่  

9.8 ก และ 9.8 ข กรณีที่เหล็กเสริมเปนสนิมนอยกวา 20 % ของหนาตัด ใหใชเหล็กเสริม

เดิม และกรณีเปนสนมิ 20-50 % ใหอยูในดุลพินิจของวิศวกร 

 

 
รูปที่ 9.8 ก แสดงการติดตั้งเสาค้ํายัน 
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รูปที่ 9.8 ข แสดงการตอเชื่อมเพ่ือเสริมเหล็กใหม 

 

3. เสริมเหล็กปลอกใหครบตามขอกําหนดในแบบ ดังแสดงในรูปที่ 9.9 

      
รูปที่ 9.9 แสดงการเสริมเหล็กใหมและใสเหล็กปลอก 

9.2.3 การเตรียมผิวที่จะใชสรางแรงยึดเหน่ียว เพื่อเชื่อมกับเน้ือคอนกรีตเดิม 

1. เตรียมผิวหนาของคอนกรีตที่สกัดใหปราศจากสวนที่หลุดลุย ผิวคอนกรีตตองมีความขรุขระ 

             พอเพียงทีจ่ะยดึเกาะกับวสัดุใหมได ขอบจะตองเอียงออกเลก็นอยเพ่ือปองกันฟองอากาศไม 

             ใหถกูกัก โดยพิจารณาดังนี ้

• เนือ้คอนกรตีเดิมทีส่ะอาดมีสภาพดี 

• ผิวคอนกรีตที่ทําใหหยาบแลว สําหรับการเกาะยึดเชิงกล (Mechanical Interlock) 

• ชองวาง หรือชองเปดตางๆ ที่เนื้อคอนกรีตเดิม (Pores) สะอาดไมมสีวนหลวม 

• วัสดุที่ใชซอมแซมหรือสารที่ใชชวยสรางแรงยึดเหนี่ยว สามาถที่จะถูกดูดซับเขาไป

ในชองวางในเนือ้คอนกรตีเดิม เชน น้ําปูนขน และ Bonding Agent 

• วัสดุที่ใชซอมแซมถูกติดตั้งเขาไปดวยแรงดันที่เพียงพอที่จะทําใหเกิดการสัมผัส 

     ที่ดีและกระจายอยางทั่วถึง ระหวางวัสดุที่ใชซอมแซมและเนื้อคอนกรีตเดิมใน

บริเวณทีต่องการใหเกิดแรงยึดเหนี่ยว 
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2. เลือกวัสดุที่ใช เพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวใหแกคอนกรีตเกาและวสัดุใหมทีน่าํมาใชซอมแซม โดย

พิจารณาจากวสัดุทัง้ 3 ประเภท คอื อีพอกซี ่ลาเทก็และซเีมนต   

 

 
รูปที่ 9.10 แสดงการทาวัสดุเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยว 

 

9.2.4 วธิหีลอคอนกรีตในบริเวณที่ซอมแซม (Replacement Methods) 

1. ทําความสะอาดผิวคอนกรีตและเหล็กที่ตองการซอม ใหปราศจากฝุนและสวนหลุดลุย 

2. ทาน้ํายาปองกันสนิม (กรณีความเสียหายไมมากนัก) 

3. ทําความสะอาดดวยลมหรือน้ํา เปาใหแหงดวยลมหรือทําผิวคอนกรีตที่ตองการซอมใหอยู

ในสถานะชุมน้าํ (Saturated Surface Dry)  

4. ทาหรือลาดดวยน้ํายาเชื่อมประสานคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 9.10 

5. เขาแบบเสาใหแนนไมใหมีรูรั่วซึม ดังแสดงในรูปที่ 9.11 

6. เทคอนกรีตตามวิธีการเทคอนกรีต โดยการเพ่ิมระยะหุมใหมากกวาเดิม เชน ระยะหุมเดิม 

25 มม. เปลี่ยนเปน 50 มม. หรือ 75 มม.เขยาหรือเคาะใหคอนกรีตแนน  ดังแสดงในรูปที่ 

9.12 

7. ถอดแบบและบมคอนกรีตจนไดอายุแลวจึงซอมแถวตอไป โดยใชวิธีการเดียวกับการ

ซอมแซมครัง้แรก 

8. เม่ือซอมเสาตอมอในดานทีป่ดการจราจรจนแลวเสรจ็ จึงเปดการจราจรในสวนนีแ้ลวทาํการ

ซอมสวนที่เหลือ โดยใชวิธีการเดียวกัน 
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รูปที่ 9.11 แสดงแบบหลอเสาตอมอ 

 

 
รูปที่ 9.12 การเทคอนกรีตเสาตอมอ 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่ยังไมสามารถดําเนินการซอมถาวรไดและการซอมแซมสวนที่เสียหายไมมาก ควร

ซอมเบื้องตนโดยขัดสนิมจากเหล็กเสริมกอนแลวทา อีพอกซี่ เคลือบเหล็กเสริมและผิวคอนกรีตที่

แตกราวไวกอน เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะขยายตัวตอไป 

 

9.3 การซอมแซมโดยการตัดเสาตอมอ  

การชํารุดจะเกิดเหมือนกรณีที่ 1 คอื สนมิเหลก็จะดันคอนกรตีจนหลดุ กะเทาะออกจากเหลก็

เสริม ในขณะเดียวกันคอนกรีตสวนที่เหลืออยูมีลักษณะเสื่อมสภาพ ไมสามารถรับน้ําหนักเหมือน

คอนกรีตทั่วๆไปได ซึ่งอาจเกิดการวิบัติของโครงสรางไดอยางฉับพลัน หรอืพ้ืนทีห่นาตดัของตอมอ

คอนกรีตเกาที่อยูภายในเหล็กเสริมเหลือไมถึง 50 % ของหนาตดัเดิม  การซอมแซมใหดําเนนิการ

เหมือนกรณีที่ 1 แตตองตัดเสาตอมอสวนที่ชํารุดทิ้ง แลวทําการกอสรางตอมอใหม  ดังแสดงในรูปที่ 

9.13 ก , 9.13 ข , 9.13 ค , 9.13 ง และรูปที่ 9.14 
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รูปที่ 9.13 ก แสดงการติดตั้งเสาค้ํายัน 

 
รูปที่ 9.13 ข แสดงการติดตั้งเสาค้ํายัน 

 
รูปที่ 9.13 ค แสดงการสกัดคอนกรีตที่เสียหาย 
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รูปที่ 9.13 ง แสดงการตัดตอมอ 

                
รูปที่ 9.14 แสดงทําค้ํายันและการตัดเสาตอมอที่ชํารุดออก 

 

ขอแนะนํา กรณีบริเวณพ้ืนที่ตองการซอมแซมของตอมออยูใตน้ําใหดําเนิการดังนี้ 

1. ติดตั้งแบบหลอเสาคอนกรีตซึ่งมีลักษณะเปนบอครึ่งวงกลม 2 ชิ้น เม่ือประกบกันแลวมี

ขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 1.5 - 1.8 เมตร  

2. ตอกเสาไม คอนกรีตหรือเหล็ก ยึดบอไวไมใหเกิดการเคลื่อนที่อยางนอย 2 ตน ดังแสดงใน

รูปที่ 9.15 

3. ใชแทงคอนกรีตกดทับดานบนไวไมใหเกิดการลอยตัว ดังแสดงในรูปที่ 9.16 

4. ใชกระสอบทรายวางไวที่พ้ืนภายในบอเพ่ือกันน้ําซึมเขา 

5. ในกรณีที่พ้ืนที่ซอมแซมเปน ตอมอตับริมใหใชกระสอบบรรจุทรายก้ันไวโดยรอบ ดังแสดงใน

รูปที่ 9.17 และรูปที่ 9.18 
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รูปที่ 9.15 แสดงการติดตั้งบอกันน้ํา 

 

 
รูปที่ 9.16 แสดงการติดตั้งบอกันน้ํา 
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รูปที่ 9.17 แสดงรูปแปลนการก้ันน้ําบริเวณที่ซอมของตอมอตับริม 

 

 
 

รูปที่ 9.18 แสดงรูปตัดการก้ันน้ําบริเวณที่ซอมของตอมอตับริม 
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9.4 อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร 

 อุปกรณในการซอมแซมตอมอประกอบดวย  เครื่องมือ เครื่องจักร ในการกอสรางสะพาน เชน 

โปะ หรือเรือสําหรับขนสงวัสดุและอุปกรณ เครื่องอัดลม โมผสมคอนกรีต เครื่องสกัดคอนกรีต เครื่อง

ขัดสนิมเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 9.19 

 

          
 

 

รูปที่ 9.19 แสดงตวัอยางอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร 

 

 

 

9.5 ปญหาและอุปสรรค 

 การซอมเสาตอมอที่ชํารุดเนื่องจากคลอไรดในน้ําทะเล  หรอืจากสาเหตอ่ืุนๆ จะมีปญหาและ

อุปสรรคพอสรุปไดดังนี้ 

 1. เนื่องจากบริเวณดังกลาวจะมีน้ําทะเลขึ้น-ลง ตลอดเวลา ความเสยีหายของตอมอจะเกิด

ในชวงระหวางระดับน้ําสูงสุดและระดับน้ําต่ําสุด 

 2. ปญหาชวงเวลาทีป่ฏบิตังิาน ตองรอระดับน้าํลด ซึง่อาจจะเปนชวงเวลากลางคนืและเม่ือ

ติดตั้งเหล็กเสริมใหมแลว จะตองใชน้ําสะอาดฉีดลางเหล็กเสริมกอนเทคอนกรีต 

 

9.6 ขอควรระวงัและความปลอดภัยในการทาํงาน 

การซอมแซมเสาตอมอคอนกรีต ที่มีความเสียหาย ระดับที่ตองเขาไปทําการซอม บํารุงหรือเฝา

ตดิตาม (C) หรือตองมีการซอมแซมโดยเรงดวน / มีมาตรการควบคมุการใชงาน  (D) นัน้ ตองคําถงึ

ความปลอดภัย ดวยโครงสรางดังกลาวมีผลตอการรับน้ําหนักขององครวมของสะพาน  และในการ

ซอมแซมผูปฏิบัติงานตองทําในพ้ืนที่สูงและอยูในลําน้ํา  ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองมีความพรอมและทักษะ

ในการทํางาน และปองกันการเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได อาทิเชน 

1. บุคลากรตองสวมใสเครื่องปองกันอันตราย 

2. บุคลากรตองแตงตัวใหมิดชิดปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

3. ตองมีการติดตั้งเครื่องมือชวย เชน เข็มขัดนิรภัย ใหมีความแข็งแรงทนทานตอการเขาทํา

การตรวจสอบ 
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4. ตองใหความสําคัญกับชิ้นสวนที่มีผลตอการรับน้ําหนักบรรทุกของโครงสรางสะพาน 

5. มีการฝกทักษะและเตรียมความพรอมกอนทํางานทุกครั้ง  ในสวนของบุคคลากรละ

เครื่องมือเปนตน 

 

ทฤษฎีและความรูทีใ่ชสนบัสนนุในการออกแบบซอมแซมสะพานทีเ่สาตอมอชาํรดุเนือ่งจาก

คลอไรดในน้ําทะเลและน้ํากรอย โดยสวนมากจะมีโครงสรางในสวนอ่ืนๆ เชน คานรองรบั พ้ืนสะพาน 

ทางเทาและราวสะพานอยูในสภาพดี ดังนัน้ งานซอมแซมเสาตอมอจึงเปนการคงความแขง็แรงของ

โครงสราง ใหสามารถรบัน้าํหนกัไดดีเชนเดิม ซึง่ชวยยดือายกุารใชงานของสะพานใหยาวนาน  ดังนัน้

การซอมแซมคอนกรีตที่เสื่อมสภาพจึงเปนกระบวนการทีจ่าํเปน เพ่ือคนืความแขง็แรงและสภาพการใช

งานของโครงสรางสะพานการซอมแซมคอนกรตีใหมปีระสทิธภิาพตองพิจารณาทัง้วสัดุและ

กระบวนการที่ใช  ซึง่อาจสรปุสาเหตแุละขัน้ตอนการซอมแซมสัน้ๆได 6 ขัน้ตอน ดังแสดงในรปูที ่ 9.20 

ก 9.20 ข และตารางที ่9.1 

 

 

 

 

 



 9-15 

รูปที่ 9.20 ก สรปุและขัน้ตอนการซอมแซมตอมอ 

 



                 
 

9-16 

รูปที่ 9.20 ข. สรปุและขัน้ตอนการซอมแซมตอมอ 

 



                 
 

9-17 

ตาราที่ 9.1 สรุปสาเหตุความเสียหายและการแกไข 

สาเหตุ การแกไข 

คลอไรดซึมเขาไปในเนื้อคอนกรีตทําใหเหล็ก

เกิดสนิม 

1. ลด w/c ratio เพ่ือเพ่ิมความทึบน้ํา 

2. ใชสวนผสมคอนกรีตที่มีสวนละเอียดสูงขึ้นเพ่ือ

ลดการซมึน้าํ เชนผสม เถาลอย ตะกรนั ปนูไลม 

ใชซีเมนตมากขึ้น 

3. ใชสารผสมเพ่ิมเพ่ือลดน้ํา 

ระยะหุมเหล็กนอย( < 2.5) ทําใหน้ํา/คลอไรด

ซึมเขาไปถึงเหล็กไดงาย 

1. เพ่ิมระยะหุม 

2. ขยายขนาดตอมอ 

3. เนนการควบคมุงานใหมปีระสทิธภิาพ 

ตองการใชงานเร็ว/ระดับน้ําขึ้นลงทุกวัน 1. ใชปูนชนิดพิเศษ ประเภทสาม แข็งตัวเร็ว 

2. ใชสารเรงการแข็งตัวของคอนกรีต 

ปญหาการเกาะกันระหวางคอนกรีตเกาและ

ใหม 

1. ใชวัสดุเชื่อมประสาน 

2. เหล็กกันแรงเฉือน 

ใหผูรบัเหมาทองถิน่ทาํงานได 1. วัสดุหาซื้อไดงาย 

2. เทคโนโลยีไมสูงนักทาํใหไมตองลงทุนสูง 

คณุภาพงานไมดี 1. เนนการควบคมุงานใหมปีระสทิธภิาพ 

มูลคางานไมสงู 1. ตองใชผูรับเหมาทองถิ่น 
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2.1 การตรวจสอบสะพานดวยสายตา  

 การตรวจสอบ 3ส 3

2.6 เครื่องมือพืน้ฐานที่ใชในการตรวจสอบ 

ะพานดวยสายตา  มีวัตถุประสงค เพ่ือตรวจหารอยแตก ราว และการชํารุด

เสียหายอ่ืนๆที่สามารถมองเห็นไดชดัเจน  โดยจะใหความสําคัญตอ ความเสียหายที่เกิดกับชิ้ นสวนที่

สาํคญัๆ ของโครงสรางสะพาน มีผลตอความม่ันคงแขง็แรงของสะพาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบัติ 

เชน การแตกราวบริเวณฐานรองรับ  หรือก่ึงกลางความยาวชวง ของชิ้นสวนโครงสราง คานและพ้ืน

คอนกรีตซึ่งมีโมเมนตดัดสูงที่สุด  การแตกราวของคอนกรีต  การกะเทาะของผิวคอนกรีต  โดยผู

ตรวจสอบสมควรตองมีความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา ในการทําการตรวจสอบจึงควร มีวิศวกรหรือ

ชางเทคนิคที่ผานการฝกอบรม เขารวมทําการตรวจสอบดวย  โดยจะตองตรวจสอบเพ่ือคนหาอาการ

ผิดปกติหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เชน 

  1. รอยแตกราว 

 2. พ้ืนผิวที่มีการกะเทาะของคอนกรีต 

 3. การรั่วซึมของน้ําที่บริเวณรอยตอ  

 4. การเคลื่อนตัวหรือแอนตัวของโครงสราง 

 5. การกัดกรอนเปนสนิม 

 6. การพองตัวของคอนกรีตและอ่ืนๆ 

 

2.2 การตรวจสอบทางกายภาพโดยการใชเครื่องมือพื้นฐาน 

 การใชเครื่องมือ พ้ืนฐานชวยในการตรวจสอบสะพานอยางเหมาะสม ทาํใหการตรวจสอบมี

ความถูกตองและครอบคลุมรายละเอียดไดครบถวน มากขึ้น เชนการใชคอน เคาะหรอืโซลาก เพ่ือฟง

ความแตกตางของเสยีงสะทอน จะทาํใหทราบถงึตาํแหนงของโพรงหรอืรกูลวงในเนือ้คอนกรตีนัน้ได 
 

ในการตรวจสอบโครงสรางสะพานนัน้ วิศวกรและทมีงานผูทาํการตรวจสอบจะตองจัดเตรียม

เครื่องมือและ อุปกรณ ในการ ตรวจสอบใหครอบคลมุและเพียงพอตอการใชงาน ซึง่ เครือ่งมือ และ

อุปกรณพ้ืนฐานนั้นควรจะประกอบดวย 

1. เครื่องมือทาํความสะอาด เชน ไมกวาด แปรงลวด 

2. เครื่องมือตรวจสอบ เชน คอน โซเหลก็ Rebound Hammer 

3. เครื่องมือชวยสังเกต เชน  ไฟฉาย กลองสองทางไกล กลองขยาย 

4. เครื่องมือสําหรับวัด เชน เทปวัดระยะ Crack Width Ruler 

5. เครื่องมือสําหรับบันทึก เชน กลองถายรูปดิจิตอล กลองวีดิโอ 

6. เครื่องมือพิเศษ เชน Ultrasonic Pulse Velocity, Data Logger 

7. เครื่องมือทดสอบทางเคมี เชน สารละลายที่ทําปฏิกิริยากับกรด ที่นิยมใชคือสารละลาย 

ฟนอฟทาลีน (Phenolphthalein) ในแอลกอฮอล เขมขน 1%  

8.  เครื่องมือชวยความปลอดภัย  เชน  หมวกนริภัย  เขม็ขดันริภัย  กรวยยาง   
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 9.  เครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน เรือยาง บันได รถกระเชา  
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2.7 การตรวจสอบสะพานในสนาม 

 ขั้นตอนการตรวจสอบสะพานในสนามดวยสายตาและการการตรวจสอบดวยเครื่องมือพ้ืนฐาน

สามารถดําเนนิการตามขัน้ตอนไดดังนี ้  

1) การตรวจสอบพื้นสะพาน 

หลังจากการกําหนดรหัสเพ่ือการตรวจสอบแลว จึงเริ่ม ทําการตรวจสอบ 3ส 3

 

ะพานดวยสายตา 

และเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใชในการตรวจสอบ โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

ใชการลาก โซเหลก็  เพ่ือ ตรวจสอบ ตาํแหนง การหลุดลอนออกเปนแผน  และหาโพรงใน

คอนกรีต การลากโซเปนวิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพซึ่งทําไดงายและราคาถูก  ซึง่ทดสอบโดยฟงจาก

เสียงโซที่ลากผานบริเวณที่มีการกะเทาะหรือหลดุลอกเปนแผน (Spalling and Delamination) จะได

ยินเสียงที่ไมแนน (Hollow Sound) ซึ่งแตกตางจากเสียงที่แนน (Solid Sound) เม่ือทําการลากโซผาน

คอนกรตีคณุภาพดี โดยมีมาตรฐานการทดสอบ ASTM D4580-86 ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (เม่ือพบ

บริเวณที่เสียหายถามีเครื่องมือการตรวจสอบพิเศษ ควร จะตองทําการทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบ

ขอบเขตการกัดกรอนของเหล็กเสริมและตําแหนงที่แทจริงของการหลุดออกเปนแผน (Delamination)  

 

 

 
 

 

 

 

ทําการหาขอบเขตพ้ืนที่เสียหายโดยละเอียดดวยการใชคอนเคาะเพ่ือเปรียบเทียบเสียง

สะทอน พรอมทาํเครือ่งหมายกําหนดขอบเขต วิธีการเคาะดวยคอนเปนเทคนิคที่งายสามารถใหขอมูล

พ้ืนที่บริเวณที่มีการหลุดลอกเปนแผน(Delamination) ไดดี ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนี้เม่ือเคาะดวยคอนจะได

ยินเสียงที่ไมแนน (Hollow Sound) เม่ือเปรียบเทียบกับเสียงแนน  (Solid Sound) เม่ือเคาะคอนกรีต

คณุภาพดวยคอน   

                  

VDO 

VDO 
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1. ดําเนินการประเมินพ้ืนที่ความเสียหายจากการหลุดลอกและความเสียหายอ่ืนๆ 

• ตกีรดิเพ่ือกําหนดขนาดพ้ืนทีโ่ดยใหมขีนาดประมาณ 2×2 เมตร สําหรับประเมิน

พ้ืนที่การหลุดลอกของพ้ืนผิวคอนกรีต 

• ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายจากการหลุดลอกและจากความเสียหายลักษณะอ่ืนๆ 

2. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนมิ ตองทาํความสะอาดเหลก็เสรมิ  และบริเวณที่เกิดสนิมกอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด  โดยการวดั ขนาดเหล็กเสริมจริง  ณ ปจจุบันโดยใชเวอร

เนยี 

3. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

บันทึกลกัษณะความเสยีหาย ลงในแบบฟอรมที ่ 4 เชน ขนาดความกวาง ความลกึ 

และความยาวของรอยแตกราว ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว ตามขวาง หรือ

แผกระจาย (ไมมีทิศทาง) เพ่ือนําไปใชประเมินระดับความเสียหาย  

 

 

 

 

 

 3) การตรวจสอบทางเทา 

 ทําการตรวจสอบ3ทางเทาส3

1. กําหนดพิกัดและสัญลักษณ ของทางเทาตามลาํดับตามขอ 1. ของการตรวจสอบพ้ืน

สะพานโดยใชแบบฟอรมที ่1 และ แบบฟอรมที ่2 

ะพานตามรหัสที่กําหนดไว ในการตรวจสอบมีขัน้ตอนดังนี ้

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของทางเทา เชน ความยาวและความกวางทางเทา  

3. ทําการตรวจสอบทางเทาดวยสายตาและใชเครื่องมือในการตรวจสอบ  

• ใชโซเหล็กลาก เพ่ือตรวจสอบการ หลดุลอกเปนแผน  หรอืโพรงในเนือ้คอนกรตี

โดยการเปรียบเทียบเสียง  

• ทําการหาขอบเขตพ้ืนที่เสียหายโดยละเอียดดวยการใชคอนเคาะเปรียบเทียบ

เสยีงพรอมทาํเครือ่งหมายกําหนดขอบเขต 

• ตรวจสอบขนาดของรอยแตกราว  และวดัความกวางรอยแตกราวดวย  Crack 

Width Ruler    

4. ดําเนินการประเมินพ้ืนที่ความเสียหายจากการหลุดลอกและความเสียหายอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน วัดขนาดเหลก็เสรมิจรงิ ณ ปจจุบนั โดยใชเวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหายทุกลักษณะ เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาวของ

VDO 



                                                                                                             2-5 

รอยแตกราว ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวาง หรือแผกระจาย (ไมมี

ทิศทาง) เพ่ือนาํไปประเมินระดับความเสียหาย  

7. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกภาพดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  

 

 4) การตรวจสอบราวสะพาน 

 ทําการตรวจสอบราวสะพานดวยสายตา และเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบโดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

1. กําหนดลําดับของพิกัดและสัญลักษณของราวสะพานตามขอ1. ของการตรวจสอบพ้ืน

สะพานโดยการใชแบบฟอรมที ่1 และแบบฟอรมที่ 2 

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของราวสะพาน เชน ความยาวของชวงสะพาน ความ

กวางและความลึกของคานราวสะพาน พรอมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที ่3 

3. ทําการตรวจสอบดวยสายตาและใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ  ลงใน

แบบฟอรมที่ 4 ดังนี้ 

• ใชคอนเคาะเพ่ือตรวจโพรง หรอืการหลดุลอกเปนแผน โดยการเปรียบเทียบเสียง 

• ใช Crack Width Ruler วัดขนาดของรอยแตกราว และวดัความยาวของรอยแตก  

• ใช Rebound Hammer ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลัง 

4. ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายในลักษณะอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน ขนาดเหล็กเสริมจริง ณ ปจจุบันโดยใชเวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหายทุกลักษณะ เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาวของ

รอยแตกราว ลักษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวาง หรือแผกระจาย (ไมมี

ทิศทาง) เพ่ือนาํไปประเมินระดับความเสียหาย 

7. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกภาพดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  

 

 5) การตรวจสอบตอมอตับริม – คานตวักลาง 

 ทําการตรวจสอบ 3ส 3

1. กําหนดพิกัดและสัญลักษณตามขอ  1. ของการตรวจสอบพ้ืนโดยใชแบบฟอรมที่ 1 

และแบบฟอรมที่ 2 

ะพานดวยสายตา และ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ มี

ขัน้ตอนดังนี้ 

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกาย ภาพของสะพาน เชน ความยาวของชวงสะพาน ความ

กวางของถนน ลงในแบบฟอรมที ่3 

3. ทําการตรวจสอบดวยสายตาและใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ  ลงใน

แบบฟอรมที่ 4 ดังนี้ 

• ใชคอนเคาะเพ่ือตรวจโพรง หรอืการหลดุลอกเปนแผน โดยการเปรียบเทียบเสียง 
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• ใช Crack Width Ruler วัดขนาดของรอยแตกราว และวดัความกวางของรอย

แตก  

• ใช Rebound Hammer ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลังใน

แตละชิ้นสวนโครงสราง 

4. ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายในลักษณะอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน ขนาดเหลก็เสรมิจรงิ ณ ปจจุบนั โดยใชเวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสยีหาย  ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหาย เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาวของรอย

แตกราว  ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวางหรอืแผกระจาย  (ไมมี

ทิศทาง) เพ่ือประเมินระดับความเสียหาย 

7. ทดสอบการเกิดปฏิกริยาคารบอเนชั่น โดยใชสารละลายฟนอฟทาลีน เขมขน1 % ฉีด

พนไปบนคอนกรีตที่ทําความสะอาดแลว ถาพบวาผิวคอนกรีตเปนสีชมพูแสดงวาเนื้อ

คอนกรีตเกิดปฏิกิริยาคารบอเนชั่นแลว 

8. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  

 

6) การตรวจสอบเสาตอมอ 

 ทําการตรวจสอบ3เสาตอมอส 3

1. กําหนดลาํดับพิกัดและสัญลักษณ ของเสาตอมอ ตามขอ 1. ตามการตรวจสอบพ้ืน

สะพานโดยใชแบบฟอรมที ่1 และแบบฟอรมที่ 2 

ะพานดวยสายตาและ เครื่องมือ พ้ืนฐานที่ใชในการตรวจสอบ มี

ขัน้ตอนดังนี้ 

2. เก็บขอมูลลักษณะทางกาย ภาพของสะพาน เชน ความ สูงของตอมอสะพาน ขนาด

ความกวางของตอมอ พรอมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที ่3 

3. ทําการตรวจสอบ ตอมอดวยสายตาและใชเครื่องมือในการตรวจสอบ  พรอมบันทึก

ขอมูลลงในแบบฟอรมที ่4 ดังนี้ 

• ใชคอนเคาะเพ่ือตรวจโพรง หรอืการหลดุลอกเปนแผน โดยการเปรียบเทียบเสียง 

• ใช Crack Width Ruler ตรวจสอบขนาดของรอยแตกราว และวดัความกวาง ของ

รอยแตก  

•  ใช Rebound Hammer ตรวจสอบความสมบูรณของคอนกรีตดานการรับกําลังดัง 

                        แสดงในรปูที ่2.14 
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รูปที่ 2.14 ทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตดวย Rebound hammer 

 

4. ประเมินพ้ืนที่ความเสียหายในลักษณะอ่ืนๆ 

5. กรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิม ตองทําความสะอาดเหล็กเสริมและบริเวณที่เกิดสนิม กอน

ดําเนนิการ เก็บรายละเอียด เชน วัดขนาดเหล็กเสริมจริง ที่เหลือ ณ ปจจุบนั โดยใช

เวอรเนีย 

6. ในการตรวจสอบความเสียหาย ผูทําการตรวจสอบจะตองทําการเก็บขอมูลและ 

ลกัษณะความเสยีหาย ในทุกลักษณะ เชน ขนาดความกวาง ความลกึ และความยาว

ของรอยแตกราว  ลกัษณะการแตกราวเปนแนวตามยาว  ตามขวาง หรอืแผกระจาย

(ไมมีทิศทาง) เพ่ือประเมินระดับความเสียหาย 

7. ทดสอบการเกิดปฏิกริยาคารบอเนชั่น โดยใชสารละลายฟนอฟทาลีน เขมขน 1% (ถา

ทาํได) 

8. ทดสอบการแทรกซึมของปริมาณคลอไรด (ถาทาํได) 

9. ทุกขั้นตอนทําการบันทึกภาพดวยกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองวีดิโอ  

 

 

ขอแนะนํา กรณีทีห่นวยงานของกรมทางหลวงชนบทมีเครือ่งมือตรวจสอบพิเศษ ควรใชการ

ตรวจสอบหาความลกึของรอยแตกและสภาพการเกิดสนมิของเหลก็และควรทาํการตรวจสอบความ

เสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีดังนี้ 

การทดสอบหาปริมาณคลอไรดและซัลเฟต 

การทดสอบนี้เหมาะสําหรับประเมินสภาพโครงสรางสะพานคอนกรตีของกรมทางหลวงชนบท

ในสวนของตอมอและพ้ืนดานลาง โดยเฉพาะพ้ืนทีใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและจังหวดัทีต่ดิ

ชายทะเล ที่คาดวาเกิดการแทรกซึม จากสารเคมีรุนแรงและเกิดการกัดกรอนของเหล็กเสริมคอนกรีต  

หากคลอไรดแทรกซึมเขาไปในแผนพ้ืนคอนกรีต จะนําไปสูการกัดกรอนของเหล็กเสริมและรอยราวใน

คอนกรีต ในการทดสอบเพ่ือตรวจสอบปริมาณคลอไรดในคอนกรีตจะตองทําลายเนื้อคอนกรีต
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บางสวน เพราะตองเก็บตัวอยางโดยการเจาะคอนกรีต (Core Sampling) แลวนําตัวอยางคอนกรีตไป

ทดสอบในหองปฏิบัติการเพ่ือไดขอมูลที่ตองการ 

คลอไรดในรูปของคลอไรดอิออนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความเปนดางของคอนกรีตลดลง เม่ือ

คอนกรีตมีปริมาณน้ําและออกซิเจนเพียงพอจะทําใหเหล็กเสริมในคอนกรีตเกิดสนิม และถูกกัดกรอน

ตามปฏิกิริยา  Anodic and Cathodic โดยมากแลวคลอไรดที่มีผลตอการกัดกรอนจะมาจาก

สภาพแวดลอม เชน น้าํเกลอื น้าํกรอย หรอืดิน นอกจากนัน้ ในสวนของคอนกรีตอาจมีสวนประกอบ

ของคลอไรดได เชน คลอไรดในน้ําที่ผสมคอนกรีต หรือ คลอไรดในทรายหรือหิน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง

แหลงใกลทะเล)  

การวิเคราะหผลการทดสอบตามหลักเกณฑของสถาบันคอนกรีตอเมริกา (ACI) กําหนด

ปริมาณคลอไรดเพ่ือมิใหมีปริมาณเพียงพอที่จะกอใหเกิดกระบวนการกัดกรอนของเหล็กเสริมใน

โครงสราง ดังนี้ 

• สําหรับโครงสรางคอนกรีตอัดแรง (Prestress Concrete) ไมเกินรอยละ  0.08 ของ                  

น้าํหนกัซเีมนต 

• สําหรับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมเกินรอยละ 0.08 ของน้าํหนกัซเีมนต 

วธิ ีChloride 90-day Ponding Test 

วิธีการนี้ตองขังสารละลายโซเดียมคลอไรด 3% บนแผนคอนกรีตเปนระยะเวลาไมนอยกวา 4 

เดือน หลงัจากนัน้จะตองเก็บตวัอยางโดยการเจาะคอนกรตี  (Core Sampling) แลวนําตัวอยาง

คอนกรีตไปทดสอบในหองปฏิบัติการเพ่ือหาปริมาณคลอไรดอิออน 

 

การนําไปใช: สามารถทดสอบไดทุกพ้ืนที่ที่เสียงตอการแทรกซึมของคลอไรดอิออน 

ขอดี: สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการแทรกซึมของคลอไรดอิออน 

ขอเสีย: ตองใชระยะเวลานานในการทดสอบและวิเคราะห และตองเก็บตัวอยางคอนกรีตเพ่ือ

นําไปทดสอบในหองปฏิบัติการ 

 

2.8 รูปแบบการรายงานและฟอรมการตรวจสอบ 

แบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบสะพาน แบงออกเปน 5 แบบฟอรมคอื 

1. แบบฟอรมที่ 1 ผังแสดงตาํแหนงสะพาน 

2. แบบฟอรมที่ 2 ผังแสดงรปูตดัสะพาน 

3. แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมบันทึกลักษณะโครงสรางสะพาน 

4. แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมบนัทกึความเสยีหาย 

5. แบบฟอรมที่ 5 แสดงตาํแหนงและรปูภาพความเสยีหาย 
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แบบฟอรมที่ 1 ผังแสดงตําแหนงสะพาน 
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แบบฟอรมที่ 1 ผังแสดงตําแหนงสะพาน 

 

 

 

      ความยาวสะพาน

คลอง……………...

    

ตัวอยางผังสะพาน

ทิศเหนือ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ดานซายมือ

ดานขวามือต
น
ท
า
ง

ความกวางสะพาน
  
ป

ล
า
ย
ท

า
ง

S
T
A
.1

5
+
4
5
5

S
T
A
.1

5
+
4
9
5

ความกวางของลําน้ํา
ปายจราจร

    30 เมตร 

   ณ. ม.ค.51

ทิศทางการไหลของลําน้ํา

เสาไฟสองสวาง

     จุดเริ่มตน (GPS)

ความกวางสะพาน 8 เมตร 

ความยาวทั้งหมดของสะพาน 40 เมตร

สะพาน 2 ชองจราจร 2 ทิศทาง
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แบบฟอรมที่ 2  ผังแสดงรูปตัดสะพาน 
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  S4S1 S2 S3

P1/1

P1/2

P1/3

P1/4

P1/5 P2/5

P2/4

P2/3

P2/2

P2/1

P3/3

P3/2

P3/1

P3/4

P3/5

C1

C2

C3

A1 A2

ตนทาง

   จุดเริ่มตน
2

2

11

 S
TA

.1
5+

45
5

 

ทิศทางการไหลของน้ํา

8.
00

40.00

กรุงเทพฯ นครนายก

 S
TA

.1
5+

49
5

                    
                                             แบบรางแปลนสะพาน 

         

ความยาวทั้งหมดของสะพาน

ความยาวชวงสะพาน

A1

S1

P1

C1

S2 S3 S4

A2
P2

C2

P3

C3

กรุงเทพ

4@10=40 เมตร

      
     รปูตดัตามยาว 1-1 

 

         
ความกวางของสะพาน

ความกวางของถนน

ความหนาพื้นสะพาน

(S) 0.20 m
C1

 P1/1  P1/5P1/2  P1/4 P1/3ความสูงเสา

 
                    รปูตดัตามขวาง 2-2 

 

 

 

 

คานรองรับ ( C ) 

0.50 x 0.70 m  

ตอมอกลาง ( P ) 

0.40 x 0.40 m.  
 

 

 

ตัวอยางผังแสดงรูปตัดสะพาน 
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แบบฟอรมที่ 3  แบบฟอรมบันทึกลักษณะโครงสรางสะพาน 

 

ชื่อสะพาน..............................................................       วันท่ีทําการสํารวจ............................................................ 

เวลาสํารวจ เริ่ม....................................................        เสร็จ................................................................... ............. 

สภาพอากาศ.......................................................        วิธีการสํารวจ...................................................... .............. 

หนวยงานรับผิดชอบ....................................................................................................................... .................... 

 
ขอมูลทั่วไปของสะพาน ขอมูลโครงสรางสะพาน 

1 จังหวัด  รหัสจังหวัด  10 โครงสรางหลัก 

2 รหัสสายทาง   วัสดุประเภท  

3 หลักกิโลเมตร  11 โครงสรางชวง Approach 

4 ชื่อสะพาน   วัสดุประเภท  

5 ชื่อลํานํ้า  12 จํานวนชวงสะพาน  

6 หมูบาน  13 จํานวนชวงสะพาน Approach  

7 ตําบล  14 โครงสรางพื้นสะพาน  

8 อําเภอ  15. ผิวจราจร  

9 ตําแหนง GPS E                       N      

          

ขอมูลการใชงานสะพาน ขอมูลทางเรขาคริต 

16 ปที่สราง  20 ความยาวชวงสะพานสูง (m.)  

17 ปที่ทําการซอมแซมลาสุด  21 ความยาวสะพานทั้งหมด(m.)  

18 ประเภทการใชงาน  22 ความกวางทางเทา (m.) 

19 ทิศทางการจราจร  จํานวนเลน   ซาย  ขวา  

   23 ความกวางถนน (m.)  

   24 ความกวางโครงสรางสะพาน (m.)  

   25 ความกวางชวงApproach (m.)  

   26 แนวเอียงของสะพาน (องศา)  

   27 ระยะนอยที่สุดเหนือสะพาน (m.)  

   28 ระยะนอยที่สุดใตสะพาน (m.)  

          

ขอมูลทางนํ้า  หมายเหตุ    

29 ลักษณะทางนํ้า   ................................................................................... 

30 การปองกันตอมอ   …………………………………………………………… 

31 ความสูงคมนาคมใตสะพาน (m.)   …………………………………………………………… 

32 ความกวางคมนาคมใตสะพาน (m.)   …………………………………………………………… 
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แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย 

ชื่อสะพาน.....................................คลอง......................................กม............................................ตําบล.............................อําเภอ......………… จังหวัด....... 

ลาํดับ สะพาน ตาํแหนง 

แต
กร

าว
   

   
 

กร
ะเ

ทา
ะ 

หล
ดุล

อก
   

   

หล
ุดอ

อก
เป

นแ
ผน

   
 

รูพ
รุน

  

คร
าบ

เก
ลือ

 , 
สูญ

เส
ียน

้ํา 
   

 

สึก
กร

อน
 

เป
นส

นิม
 

รายละเอียดความเสียหาย สภาพ หมายเลขรูปอางอิง 

1 พ้ืนสะพานคอนกรตี                         

2 ระบบระบายน้ํา                         

3 ทางเทา                         

4 ราวสะพาน                         

5 คานคอนกรตีตามยาว                         

6 ตอมอตับริม                          

7 คาน                          

8 แผนรองคาน                         

9 เสาตอมอคอนกรีต                         

10 คานยดึ                         

11 Slope  protection                         

12 อ่ืนๆ ( ระบุ)                          
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ตัวอยาง  แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย 

ชื่อสะพาน..........คลองใหญ........คลอง.........คลองใหญ........กม...........1+100..........ตําบล.....ทรายมูล......อําเภอ......องครักษ…… จังหวัด.......นครนายก...... 

ลาํดับ สะพาน ตาํแหนง 

แต
กร

าว
   

   
 

กร
ะเ

ทา
ะ 

หล
ดุล

อก
   

   
หล

ุดอ
อก

เป
นแ

ผน
   

 
รูพ

รุน
  

คร
าบ

เก
ลือ

 , 
สูญ

เส
ียน

้ํา 
   

 
สึก

กร
อน

 
เป

นส
นิม

 

รายละเอียดความเสียหาย สภาพ 
หมายเลข

รูปอางอิง 

1 พ้ืนสะพานคอนกรตี - - - - - - - - - - - - 

2 ระบบระบายน้ํา - - - - - - - - - - - - 

3 ทางเทา - - - - - - - - - - - - 

4 ราวสะพาน - - - - - - - - - - - - 

5 คานคอนกรตีตามยาว - - - - - - - - - - - - 

6 ตอมอตับริม ( A1 1 - - - - - - - 
เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม.  แย 2.17 

7 คาน  - - - - - - - - - - - - 

8 แผนรองคาน - - - - - - - - - - - - 

9 เสาตอมอคอนกรีต P1/1 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 
มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150มม.  

เปนสนมิเหลก็ยนื ขนาด DB 20(18) มม.ยาวประมาณ 30 ซม.

และเหลก็ปลอก ขนาด RB 9(6) มม.ยาวประมาณ 20 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.20 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย  (ตฮ) 

ชื่อสะพาน..........คลองใหญ........คลอง.........คลองใหญ........กม...........1+100..........ตําบล.....ทรายมูล......อําเภอ......องครักษ…… จังหวัด.......นครนายก...... 

ลาํดับ สะพาน ตาํแหนง 

แต
กร

าว
   

   
 

กร
ะเ

ทา
ะ 

หล
ดุล

อก
   

   
หล

ุดอ
อก

เป
นแ

ผน
   

 
รูพ

รุน
  

คร
าบ

เก
ลือ

 , 
สูญ

เส
ียน

้ํา 
   

 
สึก

กร
อน

 
เป

นส
นิม

 

รายละเอียดความเสียหาย สภาพ 
หมายเลข

รูปอางอิง 

  

P1/2 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150 มม. 

เปนสนิมเหล็กยืน ขนาด DB 20(17) มม.ยาวประมาณ 45 ซม.และเหล็ก

ปลอก ขนาด RB 9(7) มม.ยาวประมาณ 40 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.20 

  P1/3 1 - - - - - - - เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. แย 2.21 

  

P1/4 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา 150มม.  

เปนสนิมเหล็กยืน ขนาด DB 20(17) มม.ยาวประมาณ 40 ซม.และเหล็ก

ปลอก ขนาด RB 9(6) มม.ยาวประมาณ 20 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.22 

 

  

P1/5 1 1 - - - - - 1 เกิดรอยแตกราวขนาดใหญ กวางมากกวา 2.0 มม. 

มีการกะเทาะลึกเกินกวา 25 มม. และขนาดกะเทาะกวางมากกวา150 มม.  

เปนสนิมเหล็กยืน ขนาด DB 20(18) มม.ยาวประมาณ 30 ซม.และเหล็ก

ปลอก ขนาด RB 9(6) มม.ยาวประมาณ 20 ซม. 

แย 2.18 

2.19 

2.23 

10 คานยึด - - - - - - - - - - - - 

11 Slope  protection - - - - - - - - - - - - 

12 อื่นๆ ( ระบุ)  - - - - - - - - - - - - 
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แบบฟอรมที่ 5 แสดงตําแหนงและรูปภาพความเสียหาย 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมที่ 5  แสดงตําแหนงและรูปภาพความเสียหาย 

 

 

รูปที่ 2.15 แสดงตําแหนงความเสียหายที่ ตอมอตับริม (A1) 

 

 
 

รูปที่ 2.16 แสดงภาพความเสียหาย 

 
 

ตําแหนงท่ีเกิดความเสียหาย 
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รูปที่ 2.17 แสดงตาํแหนงความเสยีหายที ่P1/1-P1/5 

 

 
 

 

 

รูปที่ 2.18 แสดงภาพความเสียหายของเสาตอมอ P1/1-P1/5 

 

P1/5 

P1/4 
P1/3 

P1/1 

P1/1 
P1/2 

P1/1 P1/2 P1/3 P1/4 P1/5 
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รูปที่ 2.19 แสดงภาพความเสียหายของเสาตอมอ P1/1-P1/5 

 

 
 

รูปที่ 2.20 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/1 และ P1/2 

 

 

P1/1 
P1/2 
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รูปที่ 2.21 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/3 

 

 
 

รูปที่ 2.22 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/4 

 

 

P1/3 

P1/4 



                                                                                                             2-22 

 

 
 

รูปที่ 2.23 ภาพแสดงความเสียหายของเสาตอมอ P1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1/5 
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