
 

 

เน้ือหาประกอบดวย 

8. บทสรุป 

• บทนํา 
• ความสําคัญและหลักการของการตรวจสอบ 
• ระบบฐานขอมูลการบํารุงรักษาสะพาน 
• ขอมูลเบ้ืองตนของสะพานพระราม 9 
• การตรวจสอบประจํา 
• ระบบติดตามและเฝาระวังโครงสรางสะพาน 
• การตรวจสอบพิเศษ 
• การตรวจสอบฉุกเฉิน 
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8.1 บทนํา 

 เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูเก่ียวของในการดําเนินการตรวจสอบสะพานพระราม 9 เมื่อเกิดความ
จําเปนเรงดวน บทที่ 8 นี้จะเปนการสรุปถึงเนื้อหาตางๆ ท่ีกลาวมาแลวในบทที่ 1 ถึง 7 ของคูมือตรวจสอบ
สะพานพระราม 9 ฉบับนี้ ซึ่งประกอบไปดวย หลักการและความสําคัญของการตรวจสอบ ขอมูลเบื้องตน
เก่ียวกับสะพานพระราม 9 ระบบฐานขอมูลการบํารุงรักษาสะพาน (MAXIMO) ระบบติดตามและเผาระวัง
โครงสรางสะพาน (BHMS) ตลอดจนวิธีการตรวจสอบประเภทตางๆ อันไดแก การตรวจสอบประจํา การ
ตรวจสอบพิเศษ และการตรวจสอบฉุกเฉิน  

8.2 ความสาํคัญและหลกัการของการตรวจสอบ 

 สะพานพระราม 9 เปนสวนหนึ่งในระบบ
เครือขายคมนาคมที่มีความสําคัญของประเทศ มี
ปริมาณจราจรที่หนาแนน เพื่อทําใหสะพานพระราม 
9 ยังคงความแข็งแรง มีความปลอดภัยในการใชงาน 
และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน จึงจําเปนที่จะตองมี
การตรวจสอบความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับสวน
ตางๆ  ของสะพานเปนประจํ า  เพื่ อ ใหทราบถึง
ความสามารถในการใชงานของสะพาน สามารถ
กําหนดการบํารุงรักษาและวางแผนการซอมแซมเมื่อ
เ กิดความเสียหายได ทันท วงที  เนื่ องจากการ
ตรวจสอบจําเปนที่จะตองใช เวลา  บุคลากรและ
เครื่องมือ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีจํานวนมาก จึงจําเปนที่
จะตองมีการวางแผนในการเขาทําการตรวจสอบ โดย
จะตองคํ านึง ถึงชนิดของโครงสร าง  กําลังคน 
ระยะเวลา และความยากงายในการเขาถึง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 การตรวจสอบสามารถแบงออกไดเปน 3 
ประเภทไดแก 
 

 1. การตรวจสอบประจํา มีวัตถุประสงค
เพื่อทําใหทราบถึงสภาพโดยทั่วไปของสวนประกอบ
ตางๆ ของสะพาน  อันประกอบไปดวย พื้นถนน ตัว
สะพานทั้งโครงสรางสวนบนและโครงสรางสวนลาง 
รวมถึงอุปกรณอํ านวยความสะดวกอื่ นๆ  ซึ่ ง
สามารถแยกยอยได 2 ลักษณะ ไดแก การตรวจสอบ
ประจําวัน   

(Daily Inspection) แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จํ า 

(Routine Inspection) 
 

 2. การตรวจสอบพิเศษ มีวัตถุประสงค
เพื่ อตรวจสอบความมั่ นคงแข็ งแรงของระบบ
โครงสรางสะพาน จําเปนตองใชเครื่องมือแบบพิเศษ 
และจะตองการทําโดยผูชํานาญการ ท้ังนี้เพื่อความ
ถูกตองของการตรวจสอบ ซึ่งในการตรวจสอบ
สะพานพระราม 9 สามารถแบงออกไดเปนการ
ตรวจสอบโครงสรางเหล็ก การตรวจสอบโครงสราง
คอนกรีต และการตรวจสอบสายเคเบิล 
 

 3. การตรวจสอบฉุก เฉิ น  เ ป นการ
ตรวจสอบสะพานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ  กับ
โครงสรางสะพาน ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณท่ีมี
ความเปนไปไดในจะเกิดกับสะพานพระราม 9 ดังนี้ 
เหตุการณแผนดินไหว เหตุการณเรือชนตอมอสะพาน 
เหตุการณไฟไหมสะพาน เหตุการณภัยพิบัติเนื่องจาก
แรงลม และเหตุการณสารเคมีจากยานพาหนะรั่วไหล 
 

 ผูทําการตรวจสอบสะพานจําเปนจะตอง
เขาใจในระบบโครงสรางสะพาน  ลักษณะความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนตอชิ้นสวนตางๆ ข้ันตอนและ
รายละเอียดของวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใชใน
การตรวจสอบ รวมถึงการกรอกแบบฟอรมรายงาน
ความเสียหายและการประเมินระดับของความ
เสียหาย  

8.3 ระบบฐานขอมูลบํารุงรักษาสะพาน 

ระบบฐานขอมูลการบํารุงรักษา (MAXIMO) ไดพัฒนาโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย เพื่อชวย 
ในการปฏิบัติงานของฝายบํารุงรักษา เพื่อบริหารจัดการขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบํารุงรักษาใหมี 
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแตการจัดทําขอมูลมาตรฐานงาน ขอมูลประวัติสิ่งท่ีตองการการบํารุงรักษา 
การวางแผนจัดสรรทรัพยากรและกําหนดตารางการปฏิบัติงาน การบันทึกขอมูลรายละเอียดผลการดําเนิน 
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งานในลักษณะประวัติงาน การบริหารและจัดพัสดุใน
หนวยงานบํารุงรักษา รวมถึงการติดตามการ
ดําเนินงานจากผูควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบริหาร 
และผูรับบริการในงานบํารุงรักษา โดยระบบดังกลาว
สนับสนุนใหผูใชสามารถใชงานไดงาย 
 

 งานบํารุงรักษาสามารถจําแนกตามลักษณะ
ของงานได 2 ลักษณะ ไดแก 
 

- งานที่เกิดข้ึนไดตลอดเวลา (Unplanned) 
งานในกลุมนี้เปนงานที่สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
ซึ่งอาจเกิดจากการไดรับการแจงจากเจาหนาที่ ท่ี
ตรวจพบ ประกอบดวย  งานบํารุงรักษาเชิงแกไข 
หรืองานแจงซอม  (Corrective Maintenance, CM) 
ง า น เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ป รั บ แ ต ง   (Modification & 
Improvement Work, MI)  ง าน โ ครงการ   (Project 
Work, PJ) และงานทั่วไป (General Work, GW) 

 

- งานที่มีกําหนดการ (Scheduled)  เปนงาน
บํารุงรักษาที่ไดมีการวางแผนงานไวลวงหนาแลว 
ปร ะ กอบด ว ย   ง า นบํ า รุ ง รั ก ษ า เ ชิ ง ป อ ง กั น 
(Preventive Maintenance, PM) ง า น ต ร ว จ ส อ บ

รายวัน  (Inspection by Daily, ID) งานตรวจสอบ
ป ร ะ จํ า   (Inspection by Routine, IR) แ ล ะ ง า น

ตรวจสอบสภาพ  / สถานะ  (Condition Monitoring, 
CO) 

 

ข้ันตอนการทํางานของระบบฐานขอมูล
บํ ารุ งรั กษา  (MAXIMO) จ ะประกอบ ไปด วย  3 
ข้ันตอนหลักคือ 

  

1. ข้ันตอนการวางแผน ประกอบไปดวย 
 

1.1 การแจงและสรางขอมูลใบสั่งงาน เมื่อ
ไดรับแจงจากเจ าหนาที่ ว าทรัพยสินเ กิดความ
เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น  เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจะทําการสรางหรือเปดงานในโปรแกรม 
จากน้ันจึงระบุขอมูล   Equipment หรือ   Location 

ระบบจะใหสถานะเปน 1WAPPR 
 

 1.2 การวางแผนดําเนินการและทรัพยากร 
ผูรับผิดชอบอาจจะกําหนดหรือระบุขอมูลเพิ่มเติมใน 
Field อื่นๆ เพิ่มเติม เชน  รหัสแผนก รหัสทรัพยสิน 
หมายเลข เปนตน  จากนั้นจะเปนการวางแผนและ
ประมาณการทรัพยากร  คาใชจายและเวลาในการ
ดําเนินการ เรียกวา  Plan ขอมูลในสวนนี้ไมเปนการ
บังคับที่จะตองระบุ  แตในกรณีท่ีตองทําใบ /แบบ
ประเมินความเสียหายสามารถใชขอมูลนี้เปนขอมูล
เบ้ืองตนได 
 

1.3 การอนุมัติ / สั่งการ ข้ันตอนนี้ทําไดโดย
ผูมีสิทธิ์สั่งการ เชน  หัวหนากลุมหรือหัวหนาแผนก
หรือผูท่ีสามารถดําเนินการได ในขั้นนี้สถานะของงาน
จะเปลี่ยนเปน 2APPR 

 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติ การติดตามผล 
และสถานะของงาน  เมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติงานใหทํา
การออกใบงาน ซึ่งจะมีรายละเอียดและขอมูลที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน จากนั้นเปลี่ยนสถานะของงานเปน 
3INPRG ระหวางดําเนินการ  ผูปฏิบัติงานสามารถ
บันทึกบนเอกสารหรือทําการเปลี่ยนสถานะ  ปอน
รายละเอียดเพิ่มเติมในงานในระบบเพื่อแสดงความ
คืบหนาและใหผูท่ีเก่ียวของติดตาม  หรือดําเนินการ
จนเสร็จแลวปอนผล  Actual เมื่อดําเนินการจนเสร็จ
แลว  จะตองใหผูเปดงานตรวจรับงาน ซึ่งเมื่อผาน
การดําเนินงานดังกลาวแลว  ระบบจะเปลี่ยนสถานะ
เปน  4ACCEPT จากนั้น  นําหรือสงใบบันทึกผล
ดังกลาวมาปอนประวัติ / ผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
ท้ังหมดเขาระบบเพื่อการตรวจสอบตอไป 

 

3. ข้ันตอนการตรวจสอบและปดงาน  
(Audit and Close Work) ข้ั น ต อ น นี้ เ ป น ก า ร
ตรวจสอบโดยตรวจเอกสารกับผลบนหนาจอและ
ลายเซ็น  แลวเปลี่ยนสถานะเปน   6COMP พรอมทั้ง
ลงช่ือแลวสงตอไปใหหัวหนาแผนกหรือผูท่ีสามารถ
ดําเนินการแทนไดและเมื่อลงชื่อและทําการปดงาน
แลว  ใหเปลี่ยนสถานะของงานเปน   7CLOSE จากนั้น
ทําการจัดเก็บเอกสารและสรุปรายงาน 

8.4 ขอมูลเบ้ืองตนของสะพานพระราม 9 

 สะพานพระราม 9 มีลักษณะเปนสะพานขึงระนาบเดี่ยวแบบสมมาตร (Symmetrical Single-Plan  
Cable-Stayed Bridge) ขามแมน้ําเจาพระยา ตัวสะพานมีความยาว 782 ม. แบงเปนชวงที่ขามแมน้ําเจาพระยา 
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450 ม. และชวงริมขางละ  166 ม.  ขึงดวยเคเบิล
จํานวน  68 เสน  สวนเชิงลาด  (Approach) เปน
โครงสรางคอนกรีตยาวฝงละ 650 ม . สะพาน
พระราม  9  ถูกออกแบบตามมาตรฐาน   DIN 
(Deuthches Institut  Normung) จากประเทศเยอรมัน 
สวนประกอบตางๆ ของสะพานพระราม 9 สามารถ
จําแนกไดดังนี้ 
 

 1. คานหลัก  (Main Girder) โดยในชวง
สะพานหลัก (Main Span) มีความกวาง   33 ม .  
ประกอบดวยเหล็กกลอง (Steel Box) รูปสี่เหลี่ยม
และเหล็กกลองรูปสามเหลี่ยมประกอบเปนโครงสราง
คาน  ขณะที่ในสวนของคานที่ตําแหนงชวง  Back 
Span มีลักษณะของโครงสรางปรับเปลี่ยนไป  ซึ่งหนา
ตัดดังกลาวมีการประกอบกันของเหล็กกลองและ
คานยื่นเขาดวยกัน    โดยที่ความกวางของพื้นสะพาน
มีการเปลี่ยนขนาดให เรียวขึ้น  (Tapers) จากที่มี
ขนาด  33 ม.  ท่ีตอมอที่ตําแหนงของเสาขึง  (Main 
Span) และลดขนาดมาเปน  31 ม.  ท่ีตําแหนงของ
ตอมอชวง Back Span 
 

 ใ นการออกแบบคานหลั กพื้ นส ะพาน
พระราม 9  ไดถูกทําการออกแบบตามมาตรฐาน 
DIN1072 ของเยอรมันโครงสรางภายในของคาน
หลัก ประกอบดวย  K- Frame (Transverse Tubular 
Struts) เหล็กเสริมความแข็งรูปตัวยู (U-Rib Stiff-
ener) คานเสริมรูปตัวที  (T-Beam) และ แผนพื้น
สะพาน (Deck Plate) คานหลักทําหนาที่รับน้ําหนัก
เนื่องจากการจราจรและแรงกระทําภายนอกอื่นๆ  ท่ี
ถายแรงสูผิวทางและกระจายแรงสูแผนพื้นสะพาน 
(Deck Plate) รวมถึงน้ําหนักของตัวคานตัวเอง  ซึ่ง
น้ําหนักเหลานี้ทําใหเกิดหนวยแรงภายในชิ้นสวนคาน
หลัก ซึ่งหนวยแรงเหลานี้จะกระจายเขาสูโครงสราง
เสริมความแกรงภายในคาน (Stiffener) 
 

 เนื่ องจาก โครงสร างภายในคานหลัก 
ประกอบดวยชิ้นสวนของเหล็กประกอบเขาดวยกัน 
ดังนั้นปญหาที่เกิดข้ึนจึงเปนปญหาที่คลายคลึงกัน
ท้ังโครงสราง ไดแก  การเสียรูปของแผนเหล็ก การ
เกิดสนิม  การแตกของแผนเหล็กเนื่องจากความลา 
การเสียหายของรอยเชื่อมหรือรอยตอแบบสลัก
เกลียว  

 2. ระบบสายเคเบิล  (Cables System) ใน
สะพานพระราม 9  แผนพื้นสะพานมีท้ังหมด 4 ชวง 
โดยแตละชวงถูกรองรับดวยสายเคเบิลชนิดล็อค
คอยล  (Locked-coil cable) 17 เสน มีขนาดตั้งแต 

121 มม.  จนถึงขนาด 167 มม.  สามารถรับแรงดึง
ได ตั้ ง แต   1500 - 3000   ตัน   ซึ่ ง แต ล ะ เส นมี
ความสามารถในการรับกําลังแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ขนาด  
 

 เมื่ อมียานพาหนะแลนผ านบนแผนพื้ น
ดานบนของสะพาน  น้ําหนักของยานพาหนะจะถายลง
ไปที่แผนพื้น  สายเคเบิลจะทําหนาที่รับน้ําหนักทั้งใน
สวนของแผนพื้นและยานพาหนะ  จากนั้นน้ําหนักจะ
ถายไปสูเสาขึง ดังนั้นถาหากสายเคเบิลเสนใดเสน
หนึ่งถูกตัดขาด  น้ําหนักจะถายไปยังสายเคเบิลเสน
อื่นๆที่อยูใกลเคียงและเสมือนกับวาความยาวชวง
แผนพื้นยาวขึ้น  ทําใหเกิดหนวยแรงบนคานในชวง
ดังกลาวเพิ่มขึ้น    ในขณะเดียวกันก็จะมีผลกระทบตอ
แรงดึงในสายเคเบิลเสนอื่นๆ  ท่ีอยูไกลเคียงกัน ทําให
เ กิดการไมสมดุลของแรงในเสาขึง  สงผลทําให
อัตราสวนความปลอดภัยของโครงสรางสะพานลดลง
ได 
 

 ลักษณะความเสียหายโดยทั่วไปของระบบ
สายเคเบิลไดแก การแตกหรือกัดกรอนของสาย
เคเบิล    การสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงระยะ
หยอนที่ไมเปนปกติ  การแตกของยางหุมสายเคเบิล 
ความเสียหายของสลักเกลียว  การเลื่อนตัวของเบา
ยึดสาย และการรั่วของน้ํามันบริเวณสมอยึด  
 

 3. เสาขึง  (Pylon) ลักษณะทั่วไปของเสาขึง

สะพานพระราม  9  มีความสูง 87 ม. ประกอบดวย
เสาเหล็กเดี่ยวในแนวตั้ง มีหนาตัดเปนรูปกลอง
สี่เหลี่ยมผืนผาลดขนาดจาก  3.00  ม.  x 4.50 ม.  ท่ี
ฐาน  เปนขนาด 2.50  ม.  x 3.00 ม. ท่ีระดับบนสุด
ของเสาขึง  มีความหนา 100 มม.  ท่ีฐานของเสาขึง 
และลดขนาดลงไปเปน 15 - 20 มม. ท่ีตําแหนง
ปลายสุดของเสาขึง  มีเสริมความแข็งแกรงดวยเหล็ก
รูปตัวที (T Stiffener) และเสริมเหล็กแผนยดึทางขวาง 
(Transverse Bulkhead) และแผงยึดเหล็กแผนทาง
ขวางภายนอก  (Transverse Frame) และปลอกเหล็ก
(Steel Grillages) ซึ่งเสาขึงดังกลาวทําหนาที่รองรับ
น้ําหนักทั้งหมดจากโครงสรางของคานเหล็กหนาตัด 
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รูปกลอง  (Steel Box Girder) และถายสูตอมอ (Pier) 
ลักษณะความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในเสาขึง ไดแก
การเสียรูปของแผนเหล็ก การเกิดสนิม  การแตกของ
แผนเหล็กเนื่องจากความลา การเสียหายของรอย
เช่ือมหรือรอยตอแบบสลักเกลียว 
  

 4. ตอมอของสะพานขึง  (Cable-Stayed 
Bridge Piers) มีลักษณะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
กลวง จํานวน 8 ตน  ตั้งอยูบนโครงสรางฐานราก
ประเภทเสาเข็มกลุม ตอมอที่รองรับเสาขึงตั้งอยูริม
ฝงแมน้ํา มีความสูง  29.7  ม. และหนา 1 ม.  ความ
เสียหายและการชํารุดที่ เ กิดข้ึนโดยทั่วไปสําหรับ
ตอมอไดแก การเกิดรอยราว  การเกิดโพรง  และการ
กะเทาะของคอนกรีต  การซึมผานของน้ําและการชะ
ลางของดางในคอนกรตี ตลอดจนการเคลื่อนตัวหรือ
การทรุดตัว 
 

 5. เหล็กยึดตัวสะพาน  (Pendels) ทํ า
หนาที่เปนจุดเช่ือมตอระหวางแผนพื้นสะพานเหล็กกับ
ตอมอสะพาน  มีจํานวน 2 ชุดตอความกวางสะพาน 
ทําหนาที่ตานทางการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง  และการบิด
ตัวของสะพานได  ประกอบดวย Rocker Link จํานวน 
2  ช้ิน  เช่ือมติดกันดวยแผนเหล็กหนา และ บริเวณ
ปลาย  Rocker Link มีการเชื่อมตอเหล็กแผนเพิ่ม
ความหนา และมี  Bearing Pin สลักยึดหมุนเช่ือมตอ
ระหวาง  Rocker Link กับ  Base Plate โดยเหล็กยึด
สะพานในชวง Main Span จะมีความหนามากกวา
ในชวง Back Span ลักษณะความเสียหายทั่วไปไดแก 
การเกิดรอยราวหรือการเปลี่ยนแปลงรูปราง  การ
เกิดสนิม ความหลวม  ความฝดและการสึกกรอนของ
สลักเกลียว 
 

 6. รอยตอเพ่ือการขยายตัว  (Expansion 
Joints) สําหรับรองรับการขยายตัวของสะพานอัน
เนื่องมาจากผลของอุณหภูมิและน้ําหนักเนื่องจาก
การเคลื่อนที่ผานของยานพาหนะ ประกอบดวย 
Rocker Plate, Three Sliding Plates แ ล ะ   Tongue 
Plate พรอมดวย  Surface Plate ในทิศทางตามยาว 
ลักษณะความเสียหายทั่วไปไดแกการเสียรูป การเกิด
รอยราวและการผุกรอน  การไม เคลื่อนตัวของ
รอยตอเนื่องจากความฝดและการอุดตันจากสิ่ง
สกปรก รวมถึงความหลวมของหมุดย้ํา 
 

 7. ตัวหนวงควบคุมการสั่นไหวของ
สะพาน  (Dampers) เปนระบบที่ติดตั้งเขากับสะพาน
บริเวณที่มีการสั่นไหวสูงจนอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอการใชงาน โดยระบบดังกลาวชวยดูดซับและสลาย
พลังงานการสั่นไหวออกจากตัวสะพาน  ตัวหนวง
ควบคุมการสั่นไหวของสะพานพระราม 9 แบงออก
ไดเปน 3 กลุมคือ 
 

 - ตัวหนวงควบคุมการสั่น ไหวของพื้น
ส ะพ าน แบบมวลหน ว งปรั บ ค า ใ น แต ล ะ ชุ ด  
ประกอบดวยมวล 5 ตัน มีลักษณะเปนแผนเหล็กวาง
อยูบน ฐานรอง (Platform)  ซึ่งแขวนไวกับขดลวด
สปริง 4 แถว ท่ีแขวนเช่ือมตอไวกับคานดานบน
(Overhead Beam) โดยทอบรรจุตัวหนวง  (Dashpot 
tube) ในแนวดิ่ง ท่ีบรรจุของเหลวหนืด  (Viscous 
Fluid) จะถูกยึดติดกับฐานรองที่มุมทั้ง 4  และถูก
เช่ือมตอกับคานดานบนที่เช่ือมตอกับคานของพื้น
สะพาน  (Floor beam) ดวยตัวยึดที่ ถูก จุมอยู ใน
ของเหลวหนืด    

 เนื่องจากสะพานพระราม 9 นั้นเปนสะพาน
ขึงระนาบเดี่ยว  ทําใหการสั่นไหวของสะพานเกิดข้ึนได
ท้ังในทิศทางการแอนตัวและการบิดตัว  ดังนั้นตัว
หนวงควบคุมการสั่นไหวของพื้นสะพานจึงมีอยู 2 
ชนิด คือ ตัวหนวงควบคุมการสั่นไหวในทิศทางการ
แอนตัว  จํานวน 8 ชุด และตัวหนวงควบคุมการสั่น
ไหวในทิศทางการบิดตัว จํานวน 8 ชุด รวมทั้งหมด
16 ชุด ซึ่งจะถูกติดตั้งเปนคู ๆ โดยมีก่ึงกลางของ
สะพานเปนแกนสมมาตร  
 

 - ตัวหนวงควบคุมการสั่นไหวของเสาขึงจะ
ถูกติดตั้งไวท่ียอดของเสาขึงท้ัง  2  ฝง ซึ่งวางอยู
ระหวางจุดยึดสายเคเบิลเสนบนสุดทั้ง 2 จุด  เพื่อลด
การสั่นไหวในแนวราบเนื่องจากแรงลมของเสาขึง  
ตัวหนวงควบคุมการสั่นไหวของสายเคเบิล 
 

 - ตัวหนวงควบคุมการสั่นไหวของสาย
เคเบิล เปนกระบอกลูกสูบ 2 กระบอก  ยึดรั้งสาย 
กระบอกลูกสูบจะประกอบไปดวยลูกสูบที่บรรจุ 
ของเหลวที่ไมเผาไหม โดยตัวหนวงควบคุมการสั่น
ไหวของสายเคเบิลจะถูกติดตั้งท่ีปลายสายเคเบิลแต
ละสายในพื้นสะพาน 
 

 ลักษณะความเสียหายของตัวหนวงควบคุม
การสั่นไหวของสะพานทั้ง 3  ชนิดนั้นมีลักษณะแบบ
เดียวกัน    เนื่องจากมีโครงสรางและหนาที่ท่ีคลาย 
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คลึงกัน  ไดแก การเคลื่อนที่ผิดปกติของระบบหนวง 
การหลวมของน็อตยึด  บริเวณที่ จุดตอ  และการ
รั่วซึมของของเหลวหนืดที่บรรจุภายใน  
 

 8. Neopot  ซึ่ง  Neopot จะถูกติดระหวาง
เสาขึงและตัวสะพาน  (Steel Deck) เพื่อปองกันการ
เคลื่อนตัวทางดานขางของตัวสะพานพระราม 9  ซึ่ง
แรงท่ีทําใหสะพานเกิดการเคลื่อนตัวทางดานขางได 
แก แรงลม  และแรงเนื่องจากความไมสมดุลของ
น้ําหนักการจราจร  ลักษณะความเสียหายของ 
Neopot  โดยทั่วไปเกิดจากการเสื่อมสภาพหรือการ
สึกหรอของ  Neopot การสะสมของเศษฝุนหรือดิน 

โครงสร างฐานรองรับของ   Neopot เ กิดความ
เสียหาย  หรือเกิดการหลวมหรือหลุดหายของตัวยึด
ตรึง Neopot 
 

 9. แผนพ้ืนและคานสะพานชวงเชิงลาด 
(Approach Bridge Deck & Girder) เปนคอนกรีตอัด
แรงแบบดึงลวดทีหลัง (Post-tension Prestressed 
Concrete) หนาตัดแบบทีคู  (Double-Tee) เปนคาน
แบบชวงเดียว  (Simple Span Bridge) จํานวน 13 
ชวงคานตอทิศทางการจราจรและตอฝงของแมน้ํา
โดยทุกชวงของเชิงลาดสะพานมีความยาวของชวง
สะพานเทากับ 50 ม. ยกเวนชวงสะพาน 2  ชวงที่
ตอเนื่องกับสะพานหลัก (Main Bridge) ทางดานฝง
ธนบุรีมีความยาวของชวงสะพานเทากับ  40  ม.ทุก
ชวงของเชิงลาดสะพานมีความชันรอยละ 5 (คาความ
แตกตางของระดับความสูงท่ีปลายชวงของแผนพื้น
และคานสะพานทั้ง 2 ปลาย  ตอความยาวของชวง
สะพาน มีคาเทากับ 0.05) และมีความสูงประมาณ 

39 ม.  จากระดับพื้นดินที่ จุดตอกับสะพานหลัก 
ความเสียหายที่จําเปนตองตรวจสอบไดแก ความ
เสียหายตอลวดอัดแรง  ความเสียหายตอ เนื้ อ
คอนกรีต  และความเสียหายที่ เกิดข้ึนกับช้ินสวน
โครงสรางใกลเคียง  

 1 0 . ต อ ม อ ส ะ พ า น ช ว ง เ ชิ ง ล า ด 
(Approach Bridge Piers) เปน เสาคอนกรีต เสริม
เหล็กหนาตัดแบบกลอง (Box Section) ขนาดกวาง 7 
ม. ลึก 3 ม. และหนา 0.3 ม. โดยสามารถรองรับแผน
พื้นสะพานของเชิงลาด  และสงถายน้ําหนักที่รองรับ
รวมทั้งน้ําหนักของตัวมันเองลงสูหัวเสาเข็ม เสาเข็ม 
และชั้นดิน ตามลําดับ  การตรวจสอบและบํารุงรักษา
ทําไดในลักษณะเดียวกับตอมอของสะพานหลัก 
 

 11. แผนยางรองรับสะพานชวงเชิงลาด 
(Approach Bridge Bearing) มีลักษณะเปนแบบ Pot 
Bearing ทําหนาที่ถายแรงกระทําจากโครงสราง
สวนบนไปยังโครงสรางสวนลาง  รองรับการเคลื่อน
ตัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความยาวของสะพาน
อันเนื่องมาจากอุณหภูมิ  และการเคลื่อนตัวแบบหมุน
ท่ีมีผลมาจากการโกงตัวเริ่มแรกของชิ้นสวนสะพาน
ในขณะทําการกอสราง  ลักษณะความเสียหายที่พบ
โดยทั่วไปไดแก การยึดติดไมสามารถเคลื่อนตัวได  ซึ่ง
อาจเกิดจากการสะสมของเศษฝุนหรือดินและการเกิด
สนิมของ   bearing การ เคลื่ อนตั วผิดปกติของ 
bearing หรือเกิดการเสียรูปรางไปจากเดิม  และการ
สูญเสียหนาตัดของโครงสรางสวนลางบริ เวณ
ใกลเคียง 
 

 12. ราวกันชน (Crash Barriers) ไดติดตั้งไว
ตามแนวยาวบริเวณกึ่งกลางสะพานและริมสะพาน
ของแตละดาน  ประกอบดวย  ทอนเหล็กกลวงรูป
กลองก้ันตามแนวนอน 2 แนว  เช่ือมติดกับทอนเหล็ก
กลวงรูปกลองตามแนวตั้งซึ่งไดติดตั้งโดยใชสลัก
เกลียวไวบนพื้นถนนหรือ  Deck Plate นอกจากนี้ได
ติดตั้งสลิงไวสวนบนของราวกันชนตามแนวของ
เหล็กก้ันเพื่อเสริมความปลอดภัยอีกช้ันหนึ่งเมื่อราว
กันชนไมสามารถรองรับได  ดานนอกของราวกันชน
ริมสะพานเปนทางเดินสําหรับใหเจาหนาที่สามารถ
เดินสํารวจและซอมบํารุงได 

8.5 การตรวจสอบประจํา 

 8.5.1 การตรวจสอบประจําวัน (Daily Inspection) เปนการตรวจสอบที่จะตองกระทําทุกอยาง
ตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ 
 - เพื่อตรวจสอบผิวการจราจรใหดีอยูเสมอสําหรับผูขับข่ียวดยานผานสะพาน  
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 - เพื่อตรวจสอบสิ่งกีดขวางการจราจรบน
สะพานในแตละวัน 
   

 - เพื่อตรวจสอบอุปกรณจราจรตางๆ เชน 
ปาย เสาไฟ ราวกันชน เปนตน 
 

 ผูตรวจสอบควรใหความสนใจกับความ
เสียหายซึ่งกอใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยในการใช
งานตอผูใชสะพานเปนสําคัญ รวมถึงการเคลื่อนยาย
สิ่งของที่อาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุบนสะพานได เชน 
ช้ิ นส วนที่ เ สี ยหายหรื อสิ่ งของที่ ตกลงมาจาก
ยานพาหนะ เปนตน 
 

 การตรวจสอบประจําวันตองสามารถทํา
การตรวจสอบไดโดยอาศัยการสังเกตดวยตาขณะนั่ง
อยูบนรถตรวจการณ  กระทําเฉพาะกับช้ินสวนซึ่ง
สงผลกระทบโดยตรงตอการจราจรบนสะพานเทานัน้ 
ไดแก สิ่งกีดขวางการจราจร ราวเหล็กกันชน ระบบ
ระบายน้ํา รอยตอเพื่อการขยายตัวของสะพาน และ
ปายแนะนําการจราจร  จะกระทํา  โดยที่คณะผู
ตรวจสอบจะตองบันทึกความเสียหายที่ตรวจพบลง
ในแบบฟอรมบันทึกผลการตรวจสอบประจําวัน  และ
ถายภาพความเสียหายที่เกิดข้ึนเพื่อใชประกอบการ
วินิจฉัยและวางแผนซอมบํารุง  
 

 8.5.2 การตรวจสอบประจํา (Routine 
Inspection) เปนการตรวจสอบระยะตน  เพื่อตรวจหา
ความ เสี ยหายที่ เ กิ ด ข้ึน กับส วนประกอบของ
โครงสรางสะพาน  และอุปกรณอํานวยความสะดวก
ตางๆ ซึ่งจําเปนตองบํารุงรักษาใหมีสภาพดีอยู
ตลอดเวลา  การตรวจสอบประจําจะใชสําหรับการ
ตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางสะพานที่มีผลตอความ
มั่นคงของสะพาน  โดยที่ความถี่หรือจํานวนครั้งที่
ตองเขาทําการตรวจสอบในแตละปจะขึ้นอยูกับความ
ยากงายในการเขาถึงเพื่อทําการตรวจสอบ  ความ
เสี่ ยงและ โอกาสในการเกิดความเสียหายของ
โครงสราง  ซึ่งความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย
ของโครงสรางขึ้นอยูกับตําแหนงของโครงสราง  ชนิด
ของวัสดุในโครงสราง ในการตรวจสอบแบบประจํา 
ตองมั่ น ใจว า ในช วง เวลาที่ ไม ได เ ข า ไปทํ าการ
ตรวจสอบแลวเมื่อเกิดความเสียหายจะไมมีอันตราย
ตอบุคคลที่เขาทําการตรวจสอบ  มีผลการขัดขวาง 

ตอบุคคลที่เขาทําการตรวจสอบ  มีผลการขัดขวาง
การจราจรหรือโครงสรางเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงจนไมสามารถซอมแซมได  
  

 การเขาถึงโครงสรางเพื่อทําการตรวจสอบ
แบบประจํานั้นจะเปนการตรวจสอบดวยสายตา  เพื่อ
ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในโครงสรางที่เขา
ทําการตรวจสอบ ในการเขาถึงช้ินสวนที่ตองทําการ
ตรวจสอบนั้นจะใชการเดินเทาหรืออุปกรณและ
เครื่องอํานวยความสะดวกที่จะทําใหผูตรวจสอบ
สามารถเขาถึงโครงสรางที่ตองทําการตรวจสอบได
อยางใกล ชิด  เชน รถกระเชา หรือบันได  และใช
อุปกรณใหแสงสวางเมื่อตองทําการตรวจสอบ
โครงสร างที่ มี แสงสว า ง ไม เพี ยงพอ     ในการ
ตรวจสอบแตละโครงสรางนั้นจะใหความสําคัญตอจุด
ท่ีมีความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบัติ  เชน รอยเชื่อม และ
สลักเกลียวในโครงสรางเหล็ก การเกิดการแตกราว
บริเวณฐานรองรับ  หรือกึ่งกลางความยาวชวงใน
ช้ินสวนโครงสราง 
 

 ท้ังนี้ ในการตรวจสอบชิ้นสวนโครงสราง
ต างๆ   นั้ นตองคํ านึ ง ถึงความปลอดภัยของผู
ตรวจสอบสําคัญเปนอันดับแรก  ซึ่งในการตรวจสอบ
แตละครั้งตองมีบุคลากรและอุปกรณปองกันความ
ปลอดภัย เชนเข็มขัด  หมวกนิรภัย และแวน  ซึ่ง
อุปกรณเหลานี้ผูตรวจสอบตองทําการสวมใสอยู
ตลอดเวลาระหวางทําการตรวจสอบโครงสรางที่มี
ความเสี่ยงตอความปลอดภัยของผูตรวจสอบ  
 

 ลักษณะความเสียหายสามารถแยกตาม
ประเภทวัสดุไดดังนี้ 
 

 1. ความเสียหายในโครงสรางเหล็ก ไดแก 
การผุกรอน การเกิดรอยแตกราว การเสียรูปราง 
การโกงเดาะดานขาง การสึกกรอน ความลาของ
ช้ินสวน ความหลวมของรอยตอ 
 

 2. ความเสียหายในโครงสรางคอนกรีต 
ไดแก การแตกราว การหลุดแยกออกเปนแผน การ
หลุดแซะ การหลุดรอน การเกิดข้ีเกลือ การเกิดโพรง
หรือรูพรุน การหลุดออกเปนเม็ดๆ การสึกกรอน 
ความเสียหายเนื่องจากการชน และการเกิดสนิมใน
เหล็กเสริม 
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8.6 ระบบตดิตามและเฝาระวังโครงสรางสะพาน 

 ระบบติดตามและเฝาระวังโครงสรางสะพาน 
(BHMS) มีวัตถุประสงคในการเฝาติดตามพฤติกรรม
ของโครงสรางสะพาน  ซึ่งจะชวยใหทราบไดวา
ช้ินสวนโครงสรางใดเกิดความเสียหาย และสามารถ
แกไขไดทันทวงที เปนการลดปญหาที่อาจลุกลามจน
เกิดความเสียหายรายแรง ระบบติดตามและเฝาระวัง
โครงสรางประกอบดวยระบบยอยหลายระบบที่มี
หนาที่สัมพันธกัน อันไดแก 
  

 1. ระบบยอยสําหรับการตรวจวัด 
(Sensor Sub-system) ป ร ะ ก อ บด ว ย  อุ ป ก รณ
ตรวจวัดการส่ันไหว (Accelerometer) อุปกรณวัด

ความเร็วลม (Anemometer) อุปกรณวัดอุณหภูมิ 

(Temperature Gauge) อุปกรณวัดความเครียดของ

ช้ินสวน (Strain Gauge) และอุปกรณวัดความเอียง 

(Tilt  Meter) 
 

 2. ระบบยอยอานสัญญาณและบันทึก
ขอมูล  (Data Acquisition Sub-system) ทํ าหน าที่
อานสัญญาณไฟฟาจากอุปกรณตรวจวัดและบันทึก
ผล 

  

 3. ระบบยอยสงขอมูล (Communication 
Sub-system) ทําหนาที่เปนตัวกลางเชื่อมตอระหวาง
ระบบรวบรวมขอมูลและระบบยอยแสดงผล 
ประกอบดวย DSL Modem และสายสัญญาณ 
 

 4. ระบบยอยแสดงผล  (Data Display 
Sub-system, DDS) ทําหนาที่แสดงผลจากขอมูลที่สง
มาจากระบบยอยรวบรวมขอมูล แบงการทํางาน
ออกเปน 2 โมดูล คือ โมดูลสําหรับการแสดงผลของ 
Accelerometer, Anemometer แ ล ะ  Temperature 
Gauge และโมดูลสําหรับแสดงผลของ Strain Gauge 
และ Tilt Meter 
 

 การตรวจวั ดค าร ะดั บของสะพาน  มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจตําแหนงปจจุบันของตอมอ
และเสาขึงของสะพานพระราม  9 รวมถึงการ
ตรวจสอบหมุดหลักฐานหลักที่มีอยู เดิม ท้ังนี้ถา
ตอมอและเสาขึงมีการเคล่ือนตัวที่ผิดปกติจะเปนสิ่งท่ี
เตือนให เห็นความเสียหายที่ อาจจะ เกิด ข้ึนกับ
โครงสราง 

8.7 การตรวจสอบพิเศษ 

 เปนการตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุใน
โครงสรางสะพาน เพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรง
และเสถียรภาพของสะพาน โดยจะเปนการทดสอบ
แบบไมทําลาย (Non-Destructive Test) ซึ่งในสะพาน
พระราม 9 สามารถจําแนกวัสดุท่ีทําการตรวจสอบ
ออกเปน 3 ประเภทไดแก 
 

 8.7.1 การตรวจสอบโครงสรางเหล็ก 
 มีรายละเอียดโดยสรุปของแตละวิธีการ
ทดสอบดังนี้ 
 

 1. การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) 
ทําการทดสอบโดยการกดหัวกดลงบนผิวเหล็กที่มี
การเตรียมพื้นผิวไวแลว และทําการวัดความกวาง
ของยุบตัวที่เกิดข้ึนจากหัวกด 
 

 2 . การทดสอบหารอยแตกร า วที่ ผิ ว
ภายนอกโดยใชผงแมเหล็ก (Magnetic Particle Crack   

  

Test) ทําการทดสอบโดยการเหนี่ ยวนํ า ให เ กิด
สนามแมเหล็กแกผิวทดสอบที่ไดเตรียมพื้นผิวไวแลว 
ผงแมเหล็กที่โรยลงไปจะแสดงลักษณะของรอยราว 
หรือรอยบกพรองอื่นๆ 
 

 3. การทดสอบหารอยแตกราวภายในเนื้อ
วัสดุโดยใชคลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flaw Detec-
tor) ทําการทดสอบโดยสงคลื่นอัลตราโซนิกลงไปใน
เนื้อวัสดุ และวัดความเร็วของการสะทอนกลับของ
คลื่น ซึ่งสามารถนํามาคํานวณหาขนาดและความลึก
ของรอยราว หรือรอยบกพรองในเนื้อวัสดุได 
 
 

 8 .7 .2  การตรวจสอบ โครงสร า ง
คอนกรีต 
 มีรายละเอียดโดยสรุปของแตละวิธีการ
ทดสอบดังนี้ 
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 1. การทดสอบหากําลังรับแรงอัดของ
คอนกรีต (Compressive Strength) ทําการทดสอบ
โดยการเจาะแทงคอนกรีตที่จะทดสอบจากชิ้นสวน
โครงสราง จากนั้นนํามาทดสอบโดยการกดคอนกรีต 
  

 2. การทดสอบการเกิด Carbonation ทํา
การทดสอบโดยฉีดสาร Phenolpthalein 1% บนผิง
คอนกรีตที่ตองการตรวจสอบ และวัดความลึกของ
บริเวณที่คอนกรีตไมมีการเปลี่ยนสี  
 

 3. การทดสอบโดย Schmidt Hammer ทํา
การทดสอบโดยใชเครื่องมือที่อาศัยหลักการกระแทก 
นับจํานวนกระแทกที่เกิดจากเครื่องมือ และคํานวณ
กําลังรับแรงอัดของคอนกรีตโดยใชตาราง 
 

 4. การทดสอบโดยวิธี Impact Echo ทําการ
ทดสอบโดยการสงคลื่นเสียงเขาไปในเนื้อคอนกรีต 
จากน้ันวัดความเร็วคลื่นเสียงที่สะทอนกลับ ซึ่ง
สามารถนํามาตรวจสอบรอยราวในเนื้อคอนกรีตได 
 

 5. การทดสอบโดยวิธี Portable Ultrasonic 
Non-Destructive Integrity Tester ทําการทดสอบโดย
สงคลื่นอัลตราโซนิกเขาไปในเนื้อคอนกรีตที่มีการ
เตรียมพื้นผิวไวแลว วัดความเร็วของคลื่นเสียงที่
เคลื่อนที่ และนํามาคํานวณกําลังรับแรงอัดของ
คอนกรีต 
 
 

 8.7.3 การตรวจสอบพิ เศษในสาย
เคเบิล 
 การตรวจวัดความตึง  คุณสมบัติทาง
พลศาสตรของสายเคเบิลจะทําการทดสอบโดยการ
ตรวจวัดการสั่นไหวของสายเคเบิลผานทาง Acceler-
ometer ณ ตําแหนงที่กําหนดไว และนํามาคํานวณ
เปรียบเทียบ สวนการตรวจวัดความบกพรองในสาย
เค เ บิล  จะมีอยู  2  วิธี  คือการตรวจสอบดวย
สนามแมเหล็ก (Magnetic Flux Leakage, MFL) และ
การตรวจสอบดวยคลื่นเสียง (Acoustic Emission)  

8.8 การตรวจสอบฉุกเฉิน 

 8.8.1 การตรวจสอบฉุกเฉินเน่ืองจาก
เหตุการณแผนดินไหว 
 ภายหลังเกิดเหตุการณแผนดินไหว ในกรณี
ท่ีความรุนแรงของความเสียหายไมทําใหโครงสราง
เกิดการวิบัติจนใชงานไม ได จะตองมีการเขาไป
ตรวจสอบในสวนตางๆ ของโครงสรางสะพาน ไดแก 
การหยอนและแรงตึงในสายเคเบิล สลักรับแรงเฉือน
และยางรองสะพาน สลักเกลียวและหมุดย้ําของจุด
ตอ รอยราวในโครงสราง การเคลื่อนตัวของชิ้นสวน
รองออกจากโครงสรางหลัก การเคลื่อนตัวของ
ตอมอ และการเคลื่อนตัวของเสาขึง 
 

 เมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหวและมีความ
รุนแรงที่ทําใหโครงสรางเกิดความเสียหาย จะตอง
ปดการใชงานทันที  และเขา ไปตรวจสอบความ
แข็งแรงและเสถียรภาพของสะพาน ซึ่งไดแก การยึด
รั้งของตัวคานหลักและตอมอสะพาน ความมั่นคง
ของเสาขึงและสายเคเบิล การแตกราวและการเสียรูป
ของโครงสราง 
 
 

 8.8.2 การตรวจสอบฉุกเฉินเน่ืองจาก
เหตุการณเรือชนตอมอ 
 เพื่อเปนการปองกันการเกิดเหตุการณเรือ
ชนตอมอ ควรมีมาตรการดังตอไปนี้ 

 - ติดไฟสองสวางตลอดความสูงตอมอ 
 - ถมวัสดุในน้ําใหเปน slope เพื่อเบี่ยงเบน
แนวการเคลื่อนตัวของเรือ 
 - ติดตั้งทุนลอยที่มีสีซึ่งสังเกตไดอยาง
ชัดเจน 
 อยางไรก็ตาม เมื่อมีเหตุการณดังกลาว
เกิดข้ึน จะตองมีการดําเนินการ คือ ตรวจสอบความ
เสียหายเบื้องตน ในกรณีท่ีจําเปนอาจจะตองมีการ
ปดการจราจรทั้งบนสะพานและทางน้ํา ประสานงาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อประเมินและวิเคราะห
สภาพของโครงสรางสะพานอยางละเอียด และทําการ
แกไขซอมแซมสะพาน ซึ่งอาจจะตองมีการเสริมกําลัง
โครงสราง 
 

 8.8.3 การตรวจสอบฉุกเฉินเน่ืองจาก
เหตุการณไฟไหม 
 ข้ันตอนการตรวจสอบความเสียหาย
เนื่องจากเหตุการณไฟไหม แบงออกเปน 2 ข้ันตอน
หลักๆ คือ 
  

 1. การตรวจสอบดวยตาเปลา (Visual In-
spection) โ ดยการสํ า ร วจข อมู ลต า งๆ  ไ ด แ ก 
รายละเอียดของชิ้นสวนที่เสียหาย ลักษณะความเสีย 
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หาย ตําแหนงท่ีเสียหาย สีท่ีเปลี่ยนไป และความเห็น
เพิ่มเติมของผูตรวจสอบ 
 

 2. การตรวจสอบชิ้นสวนที่ ไดรับความ
เสียหาย  (Field Testing) เปนการทดสอบความ
แข็งแรงของวัสดุสะพานภายหลังเหตุการณไปไหม จะ
มีลักษณะเชนเดียวกับการตรวจสอบพิเศษ 
 
 

 8.8.4 การตรวจสอบฉุกเฉินเน่ืองจาก
ภัยพิบัติจากแรงลม 
 ระบบติดตามและเฝาระวังสะพานจะแสดงให
เห็นพฤติกรรมทางพลศาสตรของสะพานเนื่องจาก
แรงลมได ถาสะพานมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย 
ควรจะมีมาตรการปรับปรุงดังนี้ 
 

 - ป รั บ ป รุ ง รู ป ร า ง ข อ ง ส ะ พ า น ใ ห มี
เสถียรภาพตอการรับแรงลมมากขึ้น 
 

  - เพิ่มความมั่นคงใหกับโครงสรางโดยการ
ใชเหล็กคํ้ายัน (Bracing) 
 

 - ดูแลรักษาอุปกรณลดการสั่นสะเทือนให
อยูในสภาพใชงานไดดี 
 

 - ต ร ว จ ส อ บ ส า ย เ ค เ บิ ล แ ล ะ จุ ด ยึ ด 
(Anchorage) ใหมีสภาพดีอยูเสมอ 
 

 
 

 8.8.5 การตรวจสอบฉุกเฉินเมื่อเกิด
การรั่วไหลของสารเคมี 
 

ข้ันตอนการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุการรั่ว 
ไหลของสารเคมี มีดังนี้ คือ  

 
1.ทําการปดการจราจรโดยให ก้ันแยก 

บริเวณที่มีการรั่วไหลของสารเคมีทันทีอยางนอย 
50 ถึง 100 ม. โดยรอบ และสังเกตเครื่องหมาย 
หรือฉลากที่ติดกับรถบรรทุกสารเคมีวาเปนสารเคมี
ชนิดใด 

 

2.หากเปนสารเคมีอันตรายใหปดก้ันผูท่ีไม 
เก่ียวของออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยเรงดวน 

 

3.ใหอยูเหนือลมเพื่อปองกันการพัดพาของ
สารเคมีเนื่องจากกระแสลม 

 

4.กรณีสารเคมีมีการรั่วไหลในปริมาณมาก
ใหผูอพยพผูคนที่อยูใตลมออกจากพื้นที่เกิดเหตุอยาง
นอย 500 เมตร 

 

5.กรณีเกิดอัคคีภัยใหอพยพผูคนออกจาก 
พื้นที่เกิดเหตุ 1500 เมตร โดยรอบ 

 

6.แจงหนวยงานที่เก่ียวของใหทราบและสง 
เจาที่ผูเช่ียวชาญเขาทําการตรวจสอบและกําจัดสาร 
เคมี  

  
 
 


