
 

 

เน้ือหาประกอบดวย 

1. บทนํา 

• ที่มาและความสําคัญของการจัดทําคูมือตรวจสอบฯ 
• วัตถุประสงคของคูมือตรวจสอบฯ 
• เนื้อหาภายในคูมือตรวจสอบฯ 
• การใชคูมือตรวจสอบฯ 
• ลักษณะโดยทั่วไปของแบบฟอรมการตรวจสอบฯ 



 

 

 

บท
นํา

 

1-2 

1.1 ที่มาและความสําคัญของการจัดทําคูมือตรวจสอบฯ 

“สะพานพระราม 9” ถือวาเปนสะพานขึงระนาบเดี่ยวแบบสมมาตรที่มีความยาวสูงสุดเปนอันดับตนๆ 
ของโลก โดยเปนสวนหนึ่งของทางพิเศษเฉลิมมหานครสายทาเรือ-ดาวคะนอง และไดรับพระราชทานนามจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือเปนสิริมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ไดเริ่ม
ดําเนินการกอสราง เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2527 และเปดใหบริการเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2530 ดวยลักษณะ
สถาปตยกรรมอันโดดเดน จึงทําใหสะพานพระราม 9 เปนสัญลักษณท่ีสําคัญอยางหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 

 เพื่อใหสะพานพระราม 9 มีความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย และมีอายุการใชงานยาวนาน 
สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตาม
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได จึงจําเปนที่
จะตองมีระบบการตรวจสอบและซอมบํารุงสะพานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดมี
การพัฒนาระบบตรวจสอบและซอมบํ ารุ งอยู
ตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
ท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง   ในชวงที่ผานมาระบบ
การตรวจสอบและซอมบํารุงสะพานพระราม 9 ได
อางอิงมาจาก “คูมือการตรวจสอบสะพานพระราม 9 
ฉบับป 2537” ซ่ึงจัดทําโดยองคการความรวมมือ
ระหวางประเทศแหงประเทศญี่ปุน (JICA) และการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)  

ในปจจุบัน เทคโนโลยีการตรวจสอบและซอม
บํารุงสะพานไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามี
บทบาทสําคัญท่ีชวยใหระบบการตรวจสอบและซอม
บํารุงสะพาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
โดยในปจจุบันการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดใช
ร ะบบฐานขอมูล บํ า รุงรักษาสะพานที่ เ รี ยกว า 
MAXIMO ซ่ึง เปนระบบที่มีความสามารถในการ
วางแผนจัดการบุคคลากร ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ
ท่ีเกี่ยวของกับการบํารุงรักษาสะพานไดอยางดี มี
ความสามารถในการบันทึกและจัดเก็บขอมูลการ
บํารุงรักษาไดอยางเปนระบบ   ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ประวัติและสืบคนขอมูลการบํารุงรักษาไดอยาง
รวดเร็ว 

เพ่ือใหมีความทันสมัยกับเทคโนโลยีการตรวจสอบและซอมบํารุงในปจจุบัน และมีความสอดคลองกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการตรวจสอบสะพาน อีกท้ังยังเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกับระบบฐานขอมูล
บํารุงรักษาท่ีใชอยูในปจจุบัน   คูมือตรวจสอบสะพานพระราม 9 ฉบับใหมจึงไดถูกจัดทําขึ้น ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอบุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีจะทราบถึงระบบการตรวจสอบของสะพานพระราม 9   
รวมถึงระบบบริหารจัดการสะพานและเขาใจสภาพสะพานที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงหากมีความผิดปกติเกิดข้ึนจะ
ไดจัดมาตรการแกไขไดทันทวงที 
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1.2 วัตถุประสงคของคูมือตรวจสอบฯ 

 

บท
นํา

 

1. เพื่อใชเปนเอกสารสําหรับแนะนําภาพรวมของสะพานพระราม 9 ซึ่งประกอบดวย ประวัติการ
กอสราง ลักษณะและสวนประกอบของโครงสรางตางๆ ท้ังในสวนของโครงสรางหลัก (Main Span) และใน
สวนของเชิงลาด (Approach) รวมถึงการอธิบายพฤติกรรม และลักษณะการทํางานของโครงสรางช้ินสวน
ตางๆ ของสะพานพระราม 9 

 

2. เพื่อใชเปนมาตรฐานและแนวทางในการจัดการระบบตรวจสอบและซอมบํารุงสะพานพระราม 9 
ซ่ึงสามารถใชกําหนดระดับของความเสียหายในชิ้นสวนสะพาน  เมื่อเกิดปญหาความชํารุดหรือเสียหายใน
ช้ินสวนสะพานพระราม 9  และสามารถใชในการวางแผนการจัดการบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ 
เพื่อการซอมบํารุงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานของบุคคลากรแตละหนวย ในการตรวจสอบและซอม
บํารุงสะพานพระราม 9 ซ่ึงประกอบดวยการตรวจสอบประจําวัน การตรวจสอบแบบประจํา  การตรวจสอบ
พิเศษและการตรวจสอบเพื่อเฝาระวัง 

 

 4. เพ่ือใชเปนเอกสารแนะนําระบบฐานขอมูลบํารุงรักษา (MAXIMO) เพื่อใหทราบถึงลักษณะโดยรวม

และลักษณะการทํางานของหนวยระบบยอย (Module) ของฐานขอมูลและความสัมพันธของแตละระบบยอย 
เพื่อใหบุคลากรสามารถใชในการจัดการตรวจสอบและซอมบํารุงสะพานพระราม 9 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 เนื้อหาภายในคูมือตรวจสอบฯ 

บทที่ 1 บทนํา   กลาวถึง วัตถุประสงคและ
ความสําคัญของคูมือตรวจสอบ รวมถึงการใชคูมือ
การตรวจสอบและแบบฟอรมการตรวจสอบ 

 

บทที่  2 ระบบฐานขอมูลบํารุงรักษา   
กลาวถึง ชนิดของงานซอมบํารุงและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  ขอมูลพื้นฐาน  กระบวนการจัดการพัสดุ
และจัดซ้ือจัดจาง ตลอดจนโปรแกรมอื่นๆ ใน ระบบ
ฐานขอมูลบํารุงรักษา (MAXIMO ) 

 

บทที่ 3 โครงสรางสะพานพระราม 9  
กลาวถึง ลักษณะทางกายภาพของสะพานพระราม 9 
ท้ังในสวนของสะพานขึงและในสวนของเชิงลาด
หนาท่ี/พฤติกรรม ของชิ้นสวนตางๆ ของโครงสราง
สะพาน   ตลอดจนความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
ช้ินสวนตางๆ ของสะพาน 

 

บทที่  4 การตรวจสอบประจํา    แบง
ออก เป น  การตรวจสอบประจํ าวั น  แล ะการ
ตรวจสอบประจํา ซ่ึงแตสวนจะกลาวถึงรายชื่อ
ช้ินสวนท่ีตองทําการเขาตรวจสอบ    ระดับช้ันความ 

เสียหายท่ีตองเขาตรวจสอบ  และวิธีปฏิบัติหลังการ
ตรวจสอบ   นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบประจํา 

 

บทที่  5  ระบบติดตามและ เฝ าระวั ง
โครงสราง   กลาวถึง ระบบและอุปกรณตรวจวัด  
ตําแหนงและการติดตั้งอุปกรณตรวจวัด  และระบบ
การทํางานและการแสดงผล  ตลอดจนการตรวจวัด
คาระดับของสะพานพระราม 9 

 

บทที่ 6 การตรวจสอบพิเศษ   กลาวถึง
การตรวจสอบโครงสรางที่มีความสําคัญตอความ
มั่นคงตอระบบโครงสรางสะพาน ซึ่งประกอบดวย
การตรวจสอบในสวนของโครงสรางเหล็ก  การ
ตรวจสอบโครงสรางคอนกรีต  และการตรวจสอบ
พิเศษของสายเคเบิล 

 

บทที่ 7 การตรวจสอบฉุกเฉิน  กลาวถึง 
การตรวจสอบฉุกเฉินเนื่องจากเหตุการณแผนดินไหว  
เรือชนตอมอ  ไฟไหมสะพาน   ภัยพิบัติเนื่องจาก
แรงลม และความเสียหายเนื่องจากสารเคมี 

คูมือตรวจสอบสะพานพระราม 9 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นสําหรับใชเปนแนวทางเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
ทราบถึงรายละเอียดวิธีในการวางแผน วิธีการปฏบัิติ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับโครงสรางและสวนประกอบ
ตางๆ ของสะพานพระราม 9 โดยเนื้อหาภายในคูมือฉบับนี้สามารถแบงออกไดเปน 8 บท ดังนี้ 
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1.4 การใชคูมือตรวจสอบฯ 

บทที่ 8 บทสรุปและคําแนะนํา กลาวถึง 
รายละเอียดโดยสรุป ของการตรวจสอบในประเภท 

คูมือสะพานพระราม 9 ประกอบดวยเนื้อหาในสวนตางๆ เชน   ฐานขอมูลบํารุงรักษา   โครงสราง
สะพาน   และวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ   เพื่อใหการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ วิศวกรหรือหัวหนาฝาย
ตรวจสอบและบํารุงรักษาจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจกับเนื้อหาโครงสรางภายในคูมือ เพื่อใหสามารถจัดทํา
แผนการตรวจสอบและอนุมัติการซอมบํารุงไดอยางดี โดยเร่ิมจาก 

1. ผู ท่ีมีหนาที่ รับผิดชอบควรเริ่มทําความ
เขาใจคูมือในสวนของบทนําและโครงสรางสะพาน ซ่ึง
ไดกลาวรายละเอียดไวในบทท่ี 1 และ 3 เพื่อใหเขาใจ
ภาพรวมของ คู มื อ ก ารตรวจสอบ  ตลอดจน
สวนประกอบตางๆ ของโครงสรางสะพานท่ีจะเขาไป
ตรวจสอบ 

 

2. พิจารณาวาควรใชการตรวจสอบประเภท
ใด ซึ่งการตรวจสอบแตละประเภทมีวัตถุประสงคและ
วิธีการที่แตกตางกัน ดังนั้นผู ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ตองจะตองทําความเขาใจการตรวจสอบประเภท
ตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท คือ การตรวจสอบ
ประจํา   การตรวจสอบเฝาระวัง   การตรวจสอบ
พิเศษ   และการตรวจสอบฉุกเฉิน โดยการตรวจสอบ
ประเภทตางๆ ไดกลาวรายละเอียดไวในบทที่ 4, 5, 6 
และ 7 ตามลําดับ 

 

สําหรับการตรวจสอบแบบประจํา ซึ่งแบง
ออกเปนการตรวจสอบแบบประจําวัน และการตรวจ 

 

แบบประจํา จะตองทําการบันทึกลงในแบบฟอรม เพื่อ
ความสะดวกในการจดบันทึกและใชเปนขอมูลอางอิง
ในการวิเคราะหผลการตรวจสอบ ซึ่งตัวอยางของ
แบบฟอรมการตรวจไดแสดงไวในภาคผนวก โดยแยก
ออกเปนช้ินสวนตางๆ 

 

3. หลังจากท่ีทําการตรวจสอบประเภทตางๆ 
แลวจําเปนตองมีการขอการอนุมัติทําการเบิกจาย
พัสดุ งบประมาณและบุคลากร เพื่อใชในการซอม
บํารุงสะพานจําเปนตองมีการบันทึกรายการลงใน
ฐานขอมูลบํารุงรักษา (MAXIMO) เพื่อทําใหการ
บริหารจัดการบุคลากร และวัสดุอุปกรณตางๆ มี
ประสิทธิภาพและสะดวกตอการสืบคนในภายหลัง ซึ่ง
มีรายละเอียดกลาวไวในบทที่ 2 

 
 

สําหรับแผนผังแสดงขั้นตอนการใช คูมือ
ตรวจสอบไดแสดงไวในรูปท่ี 1.1 

รูปที่ 1.1 ข้ันตอนการใชคูมือตรวจสอบ 

ตางๆ รวมถึง ขอมูลและคําแนะนําเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การบํารุงรักษาสะพาน 



 

 

1-5 

1.5 แบบฟอรมการตรวจสอบสะพานพระราม 9 

 

บท
นํา

 

1.5.1 องคประกอบของแบบฟอรมตรวจสอบ 
 
 แบบฟอรมการตรวจสอบสะพานพระราม 9 
สามารถแบงออกไดเปน 3 สวนหลักคือ   

 สวนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของการตรวจสอบ 
ไดแก ช่ือช้ินสวนท่ีทําการตรวจสอบ ช่ือหัวหนาชุด
ตรวจสอบ  วัน/เวลาที่ทําการตรวจสอบ  อุปกรณท่ี
ใชในการตรวจสอบ   และสภาพภูมิอากาศขณะทําการ
ตรวจสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 1.2 ก. 
 

 สวนที่  2   ความเสียหายที่ เกิด ข้ึนของ
ช้ินสวน ซึ่งบอกเปนลักษณะและระดับความเสียหายที่
เกิดข้ึนกับช้ินสวนนั้นๆ พรอมท้ังระบุรายละเอียด
เพิ่มเติม (ถามี) ดังแสดงในรูปท่ี 1.2 ก. 
 

 สวนที่ 3  สวนที่ตองดําเนินการหลังการ
ตรวจสอบ (รูปท่ี 1.2 ข.) 
  
1.5.2 การใชแบบฟอรมตรวจสอบ 
  
 1.) เลือกแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบให
ตรงกับช้ินสวนท่ีจะใชในการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใน
ภาคผนวก 
 

 2 .) กรอกข อมู ลลง ในแบบฟอร มการ
ตรวจสอบ โดยเร่ิมจากสวนท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 
ดังแสดงในรูปท่ี 1.2 ก. และ 1.2 ข. 
 

สวนที่ 1   กรอกช่ือหัวหนาชุดตรวจสอบ   
วัน/เวลา ท่ีทําการตรวจสอบ   อุปกรณท่ีใชในการ
ตรวจสอบ  สภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ขณะทํา
การตรวจสอบ 

 
สวนที่ 2   กรอกลักษณะความเสียหายที่

เกิดข้ึน โดยแตละช้ินสวนท่ีทําการตรวจสอบถูกแบง
ลักษณะความเสียหายออกเปน 9 ลักษณะ และแบง
ระดับความเสียหายออกเปน 3 ระดับ คือ A, B, C และ 
D (ระดับอันตราย , ระดับซอมแซมเรงดวน , ระดับ
เ สียหายปกติ  และระ ดับ ไม เกิ ดความ เสี ยหาย 
ตามลําดับ) 

 

 ยกตัวอย าง เชน  การตรวจสอบ  Cable 
Damper ในรูปท่ี 1.2 ก.  
  

 ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบจุดยึดตอ (หมายเลข 
1 ในรูปท่ี 1.2 ก.) โดยตรวจดูวาช้ินสวนดังกลาวมี
ลักษณะความเสียหายแบบใดบางจาก  1 ถึง  9 
ลักษณะ โดยแตละลักษณะใหระบุระดับความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนวามีความเสียหายอยูในระดับใด (A, B, C และ 
D) ลงในตาราง 
 

ข้ันตอนท่ี 2 ระบุรายละเอียดความเสียหาย
เพิ่มเติม (ถามี) 

 

 ข้ันตอนที่ 3 ทําการเปลี่ยนช้ินสวนที่ตองการ
ตรวจสอบ แลวทําตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ตอไป จน
ครบทุกช้ินสวนที่ไดรับความเสียหาย 

 
 สวนที่  3    การดํ า เนิ นการหลั งการ
ตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบทําการบันทึกส่ิงท่ีตอง
ดํ า เ นิ น ก ารหลั ง ก ารตรวจสอบ โดย ให ก รอก
เคร่ืองหมาย / ลงในชองสิ่งท่ีตองการดําเนินการจาก 
A ถึง I พรอมท้ังระบุคําแนะนําเพิ่มเติม (ถามี) 
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สวนที่ 1    

สวนที่ 2    

รูปที่ 1.2 ก. ตัวอยางแบบฟอรมตรวจสอบ 

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบ 

10.00 น. 
7      เมษายน        2548 

30 
กรุงเทพ ฯ 

B C C B 
B B C C C 
C C 

มีฝุนจับแนน มีคราบน้ํามนัไหลออกมา 
เกิดการหลวมของปลอกยึด B 

Main CB D 38 R 

ไฟฉาย แปรงทําความสะอาด ตลับเมตร 

นายชานนท    ภูเดนไสย 

D D D D D 
D D 
D D D 

D 
D D 

D 
D 

เกิดการหลวมของปลอกยึด 

มีฝุนจับแนน 

C C C D D D D D D 



 

 

1-7 

 

บท
นํา

 

รูปที่ 1.2 ข. ตัวอยางแบบฟอรมตรวจสอบ 

สวนที่ 3    

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบ 

 

15  เมษายน   2548 
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