
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 18.00 น. สะพานแขวนข้ามแม่น�้าป่าสักที่ อ�าเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ชือ่สะพานฉลองกรงุรตันโกสนิทร์ 200 ปี สร้างเมือ่ปี พ.ศ. 2526 และมกีารซ่อมใหญ่เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 

2556 อยู่บริเวณข้างวัดสะตือ หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสะพานแขวน มีขนาด

ความกว้างประมาณ 2-3 เมตร ความยาวประมาณ 120 เมตร มีระดับความสูงเหนือผิวน�้า ประมาณ 20 เมตร ลักษณะพื้น

ของสะพานเป็นคอนกรตี แขวนอยูก่บัสลงิ 2 เส้น โดยมเีสาคอนกรตีเสรมิเหลก็รบัน�า้หนกัสะพานสองฝ่ังด้วยสลงิ ซึง่สะพาน

แขวนดังกล่าว ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์วิ่งขึ้นบนสะพาน แต่ยังมีประชาชนลักลอบใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ 

วิ่งขึ้นบนสะพานแขวน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ลักลอบใช้อยู่เป็นประจ�า

สาเหตุที่สะพานแขวนพังถล่ม

1. จากการตรวจสอบของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ณ ทีเ่กดิเหตพุบว่า สลงิช่วงกลางสะพานแขวนขาด 

สาเหตุเนื่องจากสลิงรับน�้าหนักไม่ไหว

2. จากผูน้�าชมุชนกล่าวว่า ภายหลงัจากซ่อมใหญ่เมือ่เดือนกมุภาพันธ์ 2556 สะพานทรุดตัวทางด้านซ้าย สลงิแขวน

สั่นคลอนเมื่อมีการสัญจรผ่านไป-มา ได้แจ้งให้เทศบาลต�าบลท่าหลวงเร่งแก้ไข แต่ยังไม่ได้แก้ไขสลิงด้านซ้ายที่ทรุดตัวขาด 

ประดับ สว่างศรี*

 รูปที่ 1 สภาพปกติสะพานแขวนข้ามแม่น�้าโดยทั่วไป  รปูที ่2 สะพานแขวนข้ามแม่น�า้ปาสักจงัหวดัพระนครศรอียธุยาพงัถล่ม

*นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ โครงการฟสิกส์และวิศวกรรม

สะพานแขวน : 
กรณสีะพานแขวนข้ามแม่น�า้ปาสกั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่ม

บทความพเิศษ

จากขาวครึกโครมตามสื่อทุกแขนงไมวาส่ือทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และส่ือทาง
โลกออนไลน ไดเสนอขาวใหญเปนเวลาติดตอกันหลายวัน ในเหตุการณสะพานแขวน

ขามแมนํ้าปาสักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถลม มีผูเสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ จํานวน 
45 ราย

 39



สะพานพังทับประชาชนที่ใช้สัญจรข้ามไป-มา เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�านวนมาก

จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบัสะพานแขวนฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นการบ่งชีถึ้งความแข็งแรงของสะพานแขวน

ไม่ได้คณุภาพ อาจจะเนือ่งจากใช้วสัดทุีไ่ม่มคีณุภาพได้มาตรฐาน หรือการเลือกใช้วสัดุผิดประเภท และอาจจะเนือ่งจากการ

ออกแบบโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องกับการรับน�้าหนัก และลักษณะการใช้งานก็เป็นได้

ความแข็งแรงของสะพานแขวน
สะพานแขวน ตามหลกัวศิวกรรมจะมส่ีวนทีเ่ป็นหวัใจหลกัอยู ่2 ส่วน ซึง่ท�าหน้าทีร่บัน�า้หนกัตวัสะพาน ถ้าสองส่วนนี้ 

เกิดสภาวะวิกฤต จะท�าให้สะพานเกิดการพังถล่มสร้างความเสียหายได้

ส่วนที่ 1 เคเบิล : เชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง)

ส่วนที่ 2 เสารองรับเชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง)

 

รูปที่ 3 รูปแบบโครงสร้างสะพานแขวน

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่ 1 เคเบิล : เชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง) เท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่สะพานแขวนข้ามแม่น�้า

ป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่ม

เคเบิล : เชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง) 
สะพานแขวนโครงสร้างจะเป็นเคเบิล และเคเบลิทีใ่ช้จะเป็นเชอืกลวดเหลก็กล้า (Steel Wire Ropes) ซึง่เป็นช้ินส่วน

โครงสร้างที่มีความส�าคัญในการรับแรงดึง ภาษาโดยทั่วไปจะเรียกเชือกลวดเหล็กกล้า ว่าลวดสลิง (Wire Ropes) แต่ตาม

มาตรฐานเรียกว่า เชือกลวดเหล็กกล้า 

เชือกลวดเหล็กกล้า ตามมาตรฐานได้แบ่งตามประเภทการใช้งาน ได้แก่

1. เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง

2. เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง

3. เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานลิฟต์

4. เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานบังคับกลไกเครื่องบิน

5. เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานขุดเจาะ

6. เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานกระเช้าลอยฟ้า

7. เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานเหมืองแร่

ในทีน้ี่จะกล่าวถงึเฉพาะเชอืกลวดเหลก็กล้าทีใ่ช้กบัสะพานแขวนเท่านัน้ กล่าวคอืเชอืกลวดเหลก็กล้าทีใ่ช้จะเป็นเชือก

ลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง

บทความพเิศษ
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เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง

 

รูปที่ 4 การรับน�้าหนักของเชือกลวดเหล็กกล้าที่ใช้เป็นโครงสร้างสะพานแขวน 

น�้าหนักกระจายสม�่าเสมอกระท�าในแนวดิ่ง

การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)
ในการวิเคราะห์โครงสร้างที่ใช้เชือกลวดเหล็กกล้า ต้องใช้ข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. ข้อพิจารณาทั่วไป

1.1 ต้องพิจารณาเชือกลวดเหล็กกล้าเป็นวัตถุยืดหยุ่น รูปร่างเป็นเส้น และรับแรงดึง เท่านั้น

1.2 ต้องพิจารณาผลของการยืดแบบอีลาสติก (Elastic Stretch) ของเชือกลวดเหล็กกล้า และการเสียรูป  

(Deformation) ของโครงสร้างที่รองรับเชือกลวดเหล็กกล้าในการวิเคราะห์โครงสร้าง

1.3 ต้องวเิคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชงิเส้น (Nonlinear Analysis) ในกรณทีีก่ารเคล่ือนตัวของเชอืกลวดเหลก็กล้า 

ซึ่งมีผลกระทบต่อแรงภายในโครงสร้างที่เคลื่อนตัว

2. แรงดึงภายในเชือกลวดเหล็กกล้า เมื่อเริ่มท�าการติดตั้ง

แรงดึงภายในเชือกลวดเหล็กกล้า เมื่อเริ่มท�าการติดตั้งเชือกลวดเหล็กกล้าในโครงสร้างที่ใช้เชือกลวดเหล็กกล้า 

เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ เน่ืองจากส่งผลท�าให้โครงสร้างที่ใช้เชือกลวดเหล็กกล้ามีสติฟเนสที่พอเพียงต่อเสถียรภาพ 

ของโครงสร้าง และเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นการเพิม่เสถยีรภาพของเชอืกลวดเหลก็กล้าต่อการเพิม่น�า้หนกับรรทกุ ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงแรงดงึ 

อันเกิดจากแรงภายนอก และการเคลื่อนตัวของฐานรองรับ

2.2 เป็นการเสริมก�าลังต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยไม่มีการยืดที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่าง ๆ  เช่น เมื่อเชือกลวด

เหล็กกล้ารับน�้าหนักบรรทุกแบบปฏิสมมาตร เป็นต้น

3. การสั่นสะเทือน (Vibration)

ในการออกแบบ ต้องมกีารพจิารณาผลของน�า้หนกับรรทกุพลศาสตร์ (Dynamic Loading) ทีม่ต่ีอหน่วยแรงของ

เชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes Stress) ความล้า และการแอ่นตัว (Deflection) ของเชือกลวดเหล็กกล้าเส้นหนึ่ง

เส้นใด และของโครงสร้างโดยรวม

4. การแอ่นตัว (Deflection) 

เชือกลวดเหล็กกล้าที่ใช้รองรับพื้นของสะพาน ต้องมีสัดส่วนเพียงพอที่จะท�าให้ ค่าการแอ่นตัวสูงสุดท่ีเกิดจาก

น�้าหนักบรรทุกต่าง ๆ และการยืดตัวของเชือกลวดเหล็กกล้า จะไม่ท�าความเสียหายต่อโครงสร้างที่รองรับ หรือโครงสร้าง

ข้างเคียง

บทความพเิศษ
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5. การวิเคราะห์โครงสร้างตามขั้นตอนการติดตั้ง (Erection Analysis) 

โครงสร้างทีใ่ช้เชอืกลวดเหลก็กล้า ต้องค�านวณและออกแบบ โดยค�านงึถงึวธิกีารและล�าดบัในการก่อสร้าง เพราะ

วิธีการและล�าดับในการก่อสร้าง มีความส�าคัญ อย่างมากต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้าง ขณะที่ด�าเนิน

การก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบัวธิกีารและล�าดบัในการดงึเชอืกลวดเหลก็กล้า ดงันัน้ผูอ้อกแบบต้องมกีารวิเคราะห์

โครงสร้างตามขัน้ตอนการตดิตัง้เชอืกลวดเหลก็กล้า ซึง่ขัน้ตอนการตดิตัง้จะบงัคบัเทอร์มเินชัน่ (Termination) หรอืตวัยดึตดิ 

ที่ปลายเชือกลวดเหล็กกล้า (End Fitting) ต้องมีก�าลังประลัย (Ultimate Strength) ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า (หรือ  

ร้อยละ 110) ของก�าลังระบุของเชือกลวดเหล็กกล้า

วัสดุเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes Material) 
คุณลักษณะเฉพาะของเชือกลวดเหล็กกล้า

เชือกลวดเหล็กกล้าท่ีจะน�ามาใช้เป็นโครงสร้างของสะพานแขวน ต้องมีสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชือกลวดเหล็กกล้า มอก. 514-2531 ซึ่ง มอก. 514-2531 ได้แบ่งเชือกลวดเหล็กกล้าออกเป็นชนิด 

แบบต่าง ๆ และชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

ชนิดและแบบ

1. เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด 6 เกลียว แบ่งเป็น 11 แบบ ได้แก่

1.1 แบบ 6 (6 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 7

1.2 แบบ 6 (12 + เส้นใย)  สัญลักษณ์ 6 x 12

1.3 แบบ 6 (12+6 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 19

1.4 แบบ 6 (15+9 + เส้นใย)  สัญลักษณ์ 6 x 24

1.5 แบบ 6 (18+12+6 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 37

1.6 แบบ 6 (9 + 9 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 19S

1.7 แบบ 6 (12 + 6F + 6 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 19F หรือ 6 x 25

1.8 แบบ 6 (10 + 5/5 + 5 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 26WS

1.9 แบบ 6 (12 + 6/6 + 6 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 31WS

1.10 แบบ 6 (14 + 7/7 + 7 + 1)  สัญลักษณ์ 6 x 36WS

1.11 แบบ 6 (16 + 8/8 + 8 + 1) สัญลักษณ์ 6 x 41WS

2. เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด 8 เกลียว แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่

1.1 แบบ 8 (9 + 9 + 1)  สัญลักษณ์ 8 x 19S

1.2 แบบ 8 (12 + 6F + 6 + 1)  สัญลักษณ์ 8 x 19F หรือ 8 x 25

3. เชือกลวดเหล็กกล้าหลายชั้น แบ่งเป็น 4 แบบ ได้แก่

1.1 แบบ 11 (6 + 1) + 6 (6 + 1) สัญลักษณ์ 17 x 7

1.2 แบบ 12 (6 + 1) + 6 (6 + 1)  สัญลักษณ์ 18 x 7

1.3 แบบ 17 (6 + 1) + 11 (6 + 1) + 6 (6 + 1) สัญลักษณ์ 34 x 7

1.4 แบบ 18 (6 + 1) + 12 (6 + 1) + 6 (6 + 1) สัญลักษณ์ 36 x 7

ชั้นคุณภาพ

เชือกลวดเหล็กกล้า แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ตามความต้านแรงดึงของลวด คือ

1. ชั้นคุณภาพ 1420

2. ชั้นคุณภาพ 1570

บทความพเิศษ
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3. ชั้นคุณภาพ 1770

ตามมาตรฐาน มอก. 514-2531 ได้ก�าหนดค่าแรงดึงขาดต�่าสุดของเชือกลวดเหล็กกล้า น้อยสุด เท่ากับ 2.36 กิโล

นิวตัน มากสุด เท่ากับ 2,270 กิโลนิวตัน ฉะนั้นวิศวกรผู้ออกแบบจะต้องเลือกใช้เชือกลวดเหล็กกล้าส�าหรับใช้ในงานเป็น

ชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชือกลวดเหล็กกล้า มอก. 514-2531 โดย

ต้องเลือกเชือกลวดเหล็กกล้าที่มีค่าแรงดึงขาดต�่าสุด มากกว่าน�้าหนักของตัวสะพานที่ค�านวณได้ และเป็นไปตามหลักการ

ค�านวณ และออกแบบทางวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ทุกประการ 

สรุป
สะพานแขวนจะมีความแข็งแรงไม่พังถล่มอยู่ที่ปัจจัยหลัก ดังนี้

1. การค�านวณและออกแบบถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์

2. การเลือกใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

3. การก่อสร้างถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม

จะเหน็ว่าวสัดทุีน่�ามาใช้สร้างสะพานแขวนเป็นปัจจัยทีม่คีวามส�าคญั โดยเฉพาะเชอืกลวดเหล็กกล้า ซ่ึงท�าหน้าทีเ่ป็น

โครงสร้างหลักของสะพานแขวน ถ้าเลือกใช้เชือกลวดเหล็กกล้าที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐานจะท�าให้อายุการใช้งาน

ของสะพานแขวน ไม่ยาวนานเกดิพงัถล่มได้ ท�าให้ไม่ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

เป็นห้องปฏิบัติการกลางของรัฐเพียงแห่งเดียวที่สามารถให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ เชือกลวดเหล็กกล้าตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก�าหนด โดยเฉพาะการทดสอบแรงดึงขาดของเชือกลวดเหล็กกล้า และเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับ

การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO / IEC 17025 : 2005 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการ

ได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงมหาดไทย. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง. มาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างทีใ่ช้เคเบลิ. มาตรฐานประกอบ

การออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1342-54, หน้า 33 – 52.

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชือกลวดเหล็กกล้า. มอก. 514 – 2531, 

48 หน้า. 
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