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ข้อแนะน า 
ขั้นตอนการท างานฉาบผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) 

*   *   *   *   *   *   *   *  

ผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) ตามมาตรฐานงานทางท่ี ทล.ม. 415/2546   เป็นผวิทาง
แบบสเลอร่ีซีลท่ีใชแ้อสฟัลตอิ์มลัชนัท่ีเป็น Polymer Modified Asphalt Emulsion ชนิด Quick Set ซ่ึงผลิตข้ึนมาจาก
แอสฟัลตอิ์มลัชนัชนิด CSS-1 หรือ CSS-1h ผสมกบัยางธรรมชาติ (Natural Rubber) โดยมีคุณภาพตาม มอก.371 – 
2530  “มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  แคตอิออนิกแอสฟัลตอิ์มลัชนัส าหรับถนน”  มีคุณลกัษณะเด่นคือ มีความ
คงทนสูง ทนทานต่อการหลุดล่อนและการเปล่ียนแปลงของดินฟ้าอากาศ ป้องกนัน ้ าซึม มีความสามารถในการ
ตา้นทานการล่ืนไถล และบ่มตวัเร็วท าใหส้ามารถเปิดการจราจรไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง เหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีก่อสร้างทัว่ไป และยา่นชุมชน 

 
ขั้นตอนการท างานฉาบผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) มีดังนี้ 
1. การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง 

1.1 ใหก้องมวลรวมให้เป็นระเบียบ พื้นท่ีท่ีใชก้องมวลรวมควรเป็นบริเวณท่ีน ้าไม่ขงั หรือบริเวณท่ีไม่ท า
ใหม้วลรวมมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไป 

1.2 กรณีผวิทางเดิมเป็นผวิทางแอสฟัลต ์ ใหท้  าการตรวจสอบพื้นท่ีท่ีจะท าการก่อสร้างและแกไ้ขความ
บกพร่องต่างๆ ก่อนฉาบผวิ เช่น ถา้ผวิเดิมบางจุดท่ีมีความเสียหายหรือระดบัไม่ดี ใหท้  า Deep 
Patching หรือ Skin Patching แลว้แต่กรณี ถา้ผวิทางนั้นมีลกัษณะแหง้ ตอ้งท าให้เปียกสม ่าเสมอดว้ย
เคร่ืองฉีดน ้าเป็นฝอย หรือเป็นละอองทนัทีก่อนท าการฉาบผวิ 

1.3 กรณีผวิทางเดิมเป็นผวิทางคอนกรีต ใหท้  าการตรวจสอบรอยต่อและรอยแตกต่างๆ แลว้ท าการแกไ้ข
ซ่อมแซมตามความเหมาะสม ท าความสะอาดใหเ้รียบร้อยแลว้ท าการ Tack Coat ดว้ยแอสฟัลต์
อิมลัชนัชนิด CSS-1 หรือ CSS-1h ในอตัรา 0.1 – 0.3 ลิตรต่อตารางเมตร ก่อนท าการฉาบผวิ พาราส
เลอร่ีซีล 

1.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะน าออกใชง้าน และสามารถผลิต
ส่วนผสมพาราสเลอร่ีซีลไดต้ามท่ีออกแบบไว ้

1.5 ใหท้  าการตรวจสอบและตรวจปรับมาตรวดัต่างๆ เพื่อใหใ้ชว้สัดุไดต้ามอตัราส่วนท่ีตอ้งการ 
1.6 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งกวาดฝุ่ น ใหใ้ชเ้คร่ืองกวาดฝุ่ นกวาดวสัดุท่ีไม่พึงประสงคอ์อกจากผวิทางจน

สะอาด ถา้จ าเป็นใหใ้ชน้ ้าลา้งดว้ย 
1.7 ตอ้งพิจารณาสภาวะอากาศใหเ้หมาะสม หา้มท าการฉาบผวิในระหวา่งฝนตกและอุณภูมิของอากาศ

ขณะฉาบตอ้งไม่ต ่ากวา่ 10 องศาเซลเซียส 
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2.  การตรวจสอบสถานทีก่่อสร้าง 
การตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะท าการก่อสร้างไดแ้ก่ หมายเลขสายทาง ช่วง กม. ท่ีจะท าการฉาบผวิทาง

แบบพาราสเลอร่ีซีล จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดตรงตามท่ีก าหนดในแบบหรือสัญญาหรือไม่ สภาพผวิทางเดิมวา่มี
ความเหมาะสมท่ีจะฉาบผวิไดเ้ลยหรือไม่ หากมีความเสียหาย หรือมีความสกปรก จะตอ้งแกไ้ข หรือท าความ
สะอาดใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน หรือขอ้ก าหนดก่อนด าเนินการฉาบผวิต่อไป 

 
3.  การตรวจสอบและเกบ็ตัวอย่างมวลรวมส าหรับน าส่งเพือ่การออกแบบส่วนผสม 

การตรวจสอบมวลรวมเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ การตรวจสอบค่า Sand Equivalent และขนาดคละวา่สอดคลอ้ง
ตามขอ้ก าหนด และชนิด (Type) ของพาราสเลอร่ีซีลท่ีตอ้งการใชง้านหรือไม่ หากค่า Sand Equivalent ต  ่ากวา่
ขอ้ก าหนด อาจเกิดจากมวลรวมมีส่ิงสกปรก หรือมีส่วนละเอียดท่ีเป็นดินเหนียว หรือส่วนละเอียดท่ีเกิดจากการโม่
หินใหญ่บางส่วนท่ีเป็นหินผ ุ ซ่ึงจะท าใหค้วามคงทนของผิวทางลดลง จะตอ้งท าการคดัเลือกมวลรวมจากแหล่งท่ีไม่
มีวสัดุไม่พึงประสงคด์งักล่าว เจือปนจนท าใหคุ้ณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล 
ส่วนกรณีท่ีขนาดคละของมวลรวมไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีลชนิดท่ีตอ้งการออกแบบ 
จะตอ้งแกไ้ขตะแกรงร่อนของโรงโม่ใหมี้ขนาดช่องเปิดเหมาะสมกบัขนาดของมวลรวมท่ีตอ้งการ หรือท าการจดั
อตัราส่วนของมวลรวมแต่ละขนาดท่ีน ามาผสมกนัท่ีโรงโม่เพื่อใหไ้ดข้นาดคละโดยรวมตรงตามขอ้ก าหนดของ
พาราสเลอร่ีซีลชนิดท่ีตอ้งการ แลว้จดัท า Stock Pile ไวเ้พื่อใชง้านต่อไป 

เม่ือตรวจสอบมวลรวมจากแหล่งผลิตแลว้เป็นไปตามขอ้ก าหนด ก็จะตอ้งท าการเก็บตวัอยา่งตวัแทนท่ี
ถูกตอ้ง โดยใชหิ้นฝุ่ น (ส าหรับพาราสเลอร่ีซีล Type 1) หรือหินฝุ่ นผสมหิน 3/8” (ส าหรับพาราสเลอร่ีซีล Type 2 
หรือ Type 3) จาก Stock Pile ท่ีเตรียมไวข้า้งตน้ ประมาณ 60-80 กก. เพื่อท าการทดลองต่างๆในการออกแบบหรือ
ตรวจสอบแบบส่วนผสม และหิน 3/8” อีก 30 กก. ส าหรับทดสอบคุณสมบติัเพิ่มเติมไดแ้ก่ Los Angeles Abrasion 
Test และ Soundness Test พร้อมท าหนงัสือน าส่งซ่ึงมีรายละเอียดตามตวัอยา่งหนงัสือน าส่งในภาคผนวกแนบทา้ย
เอกสารน้ี 
4.  การตรวจสอบเคร่ืองจักรพาราสเลอร่ีซีล 

การตรวจสอบเคร่ืองจกัรท่ีใชท้  าผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล เป็นการตรวจสอบสภาพทัว่ไป และ
ตรวจสอบอุปกรณ์หรือมาตรวดัต่างๆของเคร่ืองจกัร วา่สามารถใชง้านไดดี้หรือไม่ หากช ารุดหรือเสียหาย ผูรั้บจา้ง
ตอ้งรีบท าการซ่อมแซมแกไ้ข เพื่อใหผ้ลิตส่วนผสมไดถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดของสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน และ
สามารถฉาบผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีลไดเ้รียบร้อยตามแบบ ซ่ึงมีการตรวจสอบดงัน้ี 

4.1  ตรวจสอบสภาพทัว่ไปของเคร่ืองจกัรพาราสเลอร่ีซีล ตามแบบฟอร์ม PSS-01 
4.2 ตรวจสอบมาตรวดัของเคร่ืองจกัรพาราสเลอร่ีซีล  

มาตรวดัต่างๆ ของเคร่ืองจกัรพาราสเลอร่ีซีลท่ีตอ้งตรวจปรับ  มีดงัน้ี  
4.2.1 มาตรวดัแอสฟัลตอิ์มลัชนั เป็นอุปกรณ์ส าหรับวดัปริมาณ หรืออตัราการไหลของแอสฟัลตจ์าก

ป๊ัมจ่าย มีหน่วยวดัเป็นปริมาตร ความดนั หรือ น ้าหนกัต่อหน่วยเวลา หรือต่อรอบการหมุนของ
ป๊ัมจ่าย สามารถตรวจปรับตามแบบฟอร์ม PSS-02 
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4.2.2 มาตรวดัสารผสมเพิ่ม มีลกัษณะคลา้ยกบัมาตรวดัแอสฟัลต์ใช้ปรับตั้งอตัราการไหลของสาร
ผสมเพิ่มใหไ้ดต้ามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน สามารถตรวจปรับตามแบบฟอร์ม PSS-03 

4.2.3 มาตรวดัน ้า มีลกัษณะคลา้ยกบัมาตรวดัแอสฟัลต ์ใชป้รับตั้งอตัราการไหลของน ้ าให้ไดต้ามสูตร
ส่วนผสมเฉพาะงาน สามารถตรวจปรับตามแบบฟอร์ม PSS-04  

4.2.4 มาตรวดัวสัดุมวลรวม มีหน่วยวดัเป็นจ านวนรอบ (Count) ของมอเตอร์สายพานจ่าย ใชป้รับตั้ง
อตัราการไหลของวสัดุมวลรวมใหไ้ดต้ามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน ทั้งน้ีสามารถใชก้ารตั้งความ
สูงประตูเปิดยุง้วสัดุในการปรับเปล่ียนปริมาณการจ่ายวสัดุได้ด้วย สามารถตรวจปรับตาม
แบบฟอร์ม PSS-05 

4.2.5 มาตรวดัเคร่ืองจ่ายปูนซีเมนต ์มีหน่วยวดัเป็นจ านวนรอบ (Count) ของมอเตอร์หมุนเกลียวจ่าย 
ใชป้รับตั้งอตัราการไหลของปูนซีเมนตใ์ห้ไดต้ามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน สามารถตรวจปรับ
ตามแบบฟอร์ม PSS-06 

นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีจะตอ้งตรวจสอบให้สามารถใช้การได ้เช่น 
เคร่ืองกวาดฝุ่ น (Broom) เคร่ืองเป่าลม (Blower) เคร่ืองจกัรบดทบั (เฉพาะพาราสเลอร่ีซีล Type 3) และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงาน เช่น เคร่ืองฉาบดว้ยมือ พลัว่ รถเขน็ ไมก้วาด เป็นตน้      

4.3 การปรับเทียบมาตรวดั 
การปรับเทียบมาตรวดัคือ  การตรวจปรับมาตรวดัต่างๆ ของเคร่ืองวา่ น ้าหนกัหรือปริมาตรท่ีอ่านได้

จากมาตรวดันั้น เป็นน ้าหนกัจริงเท่าไร เพื่อจะไดต้ั้งอตัราส่วนการผสมไดต้รงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน 
ขั้นตอนการปรับเทียบมาตรวดั 
4.3.1 เตรียมภาชนะใส่วสัดุและเคร่ืองชัง่ 
4.3.2 ตั้งค่ามาตรวดั 
4.3.3 น าภาชนะมาเตรียมรองรับวสัดุ เดินเคร่ืองจกัรเพื่อปล่อยวสัดุ พร้อมจบัเวลา 
4.3.4 หยุดเคร่ือง พร้อมหยุดเวลา โดยก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกบัอตัราการไหลของวสัดุ 

เพื่อใหไ้ดป้ริมาณวสัดุท่ีเพียงพอ และจะตอ้งเก็บตวัอยา่งวสัดุในช่วงท่ีมีการไหลสม ่าเสมอ 
4.3.5 ชัง่น ้าหนกัวสัดุท่ีไหลออก บนัทึกค่า 
4.3.6 เปล่ียนค่าท่ีตั้งบนมาตรวดั แลว้ท าซ ้ าตามขอ้ 3 – 5 อีก 3 คร้ังเพื่อหาค่าเฉล่ีย 
4.3.7 สร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าท่ีอ่านจากมาตรวดักบัน ้าหนกัของวสัดุจริงท่ีชัง่ได ้

 

หมายเหตุ  ใหท้ าการปรับเทียบมาตรวดัของวสัดุเรียงล าดบักนัไปจนครบตามจ านวนวสัดุท่ีใชง้าน 
 
5. การควบคุมงาน 

5.1 ตั้งมาตรวดัวสัดุ  
ตั้งมาตรวดัวสัดุท่ีเคร่ืองจกัรท าผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล เพื่อใหไ้ดป้ริมาณวสัดุจริงตามท่ีก าหนดไว้

ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) โดยใชก้ราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าท่ีอ่านจากมาตรวดักบัน ้าหนกั
ของวสัดุจริง ตามท่ีท าการปรับเทียบไว ้

 



สว่นออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์  หนา้ 5 

 

5.2 การจดบนัทึก 
จดบนัทึกวนั เวลา ท่ีท างาน สภาพอากาศ พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดในแต่ละ

แปลงก่อสร้าง ความกวา้งของการฉาบผวิทางในสมุดบนัทึกสนาม (Field Book) เพื่อค านวณหาพื้นท่ี ปริมาณการใช ้
และอตัราการใชว้สัดุต่างๆ ลงในรายงานตามแบบฟอร์ม PSS-07 พร้อมทั้งลงขอ้มูลในแผนผงั (Bar Chart) การฉาบ
ผวิทางประจ าวนั 

5.3 การตรวจสอบสภาพผวิทางพาราสเลอร่ีซีล 
5.3.1 ส่วนผสมพาราสเลอร่ีซีลเม่ือฉาบบนผิวทางแลว้ตอ้งมีส่วนผสมคงท่ีถูกตอ้งตามสูตรส่วนผสม

เฉพาะงาน 
5.3.2 ส่วนผสมพาราสเลอร่ีซีลตอ้งไม่จบักนัเป็นกอ้นหรือแตกตวัในเคร่ืองฉาบ ไม่มีมวลรวมใดท่ีไม่

ถูกเคลือบดว้ยพาราแอสฟัลตอิ์มลัชนั ไม่เกิดการแยกตวัระหวา่งพาราแอสฟัลตอิ์มลัชนักบัมวล
รวมละเอียดออกจากมวลหยาบหรือมีมวลรวมหยาบตกลงสู่ส่วนล่างของวสัดุผสม ถา้มีกรณี
ดงักล่าวเกิดข้ึนจะตอ้งตกัวสัดุผสมน้ีออกไปจากผวิทาง 

5.3.3 ส่วนผสมพาราสเลอร่ีตอ้งไม่มีรอยครูดซ่ึงอาจเกิดจากหินกอ้นใหญ่เกินไปปรากฏให้เห็นบนผิว
ทางท่ีฉาบเรียบร้อยแลว้ ถา้เกิดกรณีเช่นน้ีตอ้งท าการตกแต่งและแกไ้ขใหเ้รียบร้อย ทงัน้ีนายช่าง
ผูค้วบคุมงานอาจพิจารณาใหใ้ชต้ะแกรงร่อนมวลรวมก่อนน ามาผสม 

5.3.4 กรณีท่ีไม่สามารถใชเ้คร่ืองฉาบท าการฉาบไดเ้พราะสถานท่ีจ ากดั สามารถท าการฉาบดว้ยมือง
ได้ โดยนายช่างผูค้วบคุมงานต้องท าการตรวจสอบเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์นั้น ๆ ก่อนว่า
สามารถท าการฉาบไดห้รือไม่ 

5.3.5 รอยต่อตามยาวหรือตามขวางตอ้งไม่เป็นสันนูนหรือมองเห็นชดัเจนวา่ไม่เรียบร้อย ถา้เกิดกรณี
เช่นน้ีตอ้งท าการตกแต่งและแกไ้ขใหเ้รียบร้อย 

โดยสรุปแลว้เม่ือท าการฉาบ ผวิทางพาราสเลอร่ีซีลแลว้ ผวิท่ีฉาบจะตอ้งมีผวิหนา้เรียบ สม ่าเสมอ ไม่มี
ส่วนผสมท่ีจบัตวัเป็นกอ้นหรือเกิดการแยกตวัของเม็ดมวลรวม หากผิวทางท่ีฉาบไม่เรียบร้อย มีจุดบกพร่องเกิดข้ึน
ตอ้งรีบตรวจสอบสาเหตุ และท าการแกไ้ขทนัที  
 
6. การตรวจสอบคุณสมบัติส่วนผสมในสนาม 

การตรวจสอบคุณสมบติัของส่วนผสมพาราสเลอร่ีซีลในสนาม เป็นการตรวจสอบคุณสมบติัของ
ส่วนผสมวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีออกแบบไวห้รือไม่ โดยมีการตรวจสอบดงัน้ี 

6.1 การตรวจสอบมวลรวม 
6.1.1 ตรวจสอบขนาดคละของมวลรวม 

ตรวจสอบขนาดคละของมวลรวมทั้งจาก Stock Pile (General Test) และจากหนา้งานแต่ละวนั 
(Control Test) วา่อยูใ่น Tolerant Limit ของสูตรส่วนผสมเฉพาะงานหรือไม่ ซ่ึงขนาดของมวลรวมมี
ผลต่อความหนา   ของผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล และคุณสมบติัโดยรวมของส่วนผสมดว้ย 
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6.1.2 ตรวจสอบความช้ืน (Moisture Content) ของมวลรวม 
เป็นการตรวจสอบหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในมวลรวมเพื่อใชป้รับเปอร์เซ็นต ์Water Content 

ในส่วนผสม และใชค้  านวณน ้าหนกัมวลรวมแหง้ท่ีใชง้านในแต่ละวนัท่ีท าการฉาบผวิทาง 
6.1.3 ตรวจสอบค่า Sand Equivalent ของมวลรวม 

เป็นการตรวจสอบหาค่า Sand Equivalent ของมวลรวมท่ีมีขนาดผา่นตะแกรงเบอร์ 4 ซ่ึงจะตอ้ง
มีค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  

6.2 การตรวจสอบส่วนผสม 
6.2.1 การตรวจสอบเวลาในการผสม (Mix Time) 

เป็นการตรวจสอบเวลาในการผสม วา่สามารถผสมมวลรวมกบัแอสฟัลตใ์หเ้ขา้กนัไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ในเวลาท่ีระบุในสูตรส่วนผสมเฉพาะงานหรือไม่ ซ่ึงจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน เพราะจะไม่สามารถผสม และท าการฉาบผวิได ้
6.2.2 ตรวจสอบช่วงเวลาในการแตกตวัหรือแยกตวั (Initial Set time) 

เป็นการตรวจสอบเวลาในการแตกตวัหรือแยกตวัของอนุภาคแอสฟัลต ์วา่เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงานหรือไม่ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 นาที นบัตั้งแต่เวลาท่ีเร่ิมฉาบผิวทางบริเวณนั้น 
เม่ือใชก้ระดาษสีขาวบางๆซบัท่ีผวิหนา้จะตอ้งไม่มีสีด าของแอสฟัลตเ์ป้ือนติดกระดาษ 

นอกจากการตรวจสอบเวลาในการแตกตวัหรือแยกตวัดงักล่าวแลว้ ในทนัทีหลงัจากท่ีฉาบผิว 
จะตอ้งรีบท าการตรวจสอบความเรียบ ความสม ่าเสมอของผวิทางท่ีฉาบ หากพบความไม่เรียบร้อยใดๆ 
เช่นการเกิดเป็นรอยร้ิว หรือรอยลากเป็นเส้น หรือมีส่วนผสมไม่ทัว่ถึงเป็นหย่อมๆ ตอ้งรีบท าการ
แกไ้ขทนัท่ีก่อนท่ีจะเกิดการแตกตวัหรือแยกตวั เพราะหลงัจากนั้นแลว้จะแกไ้ขไดย้าก 

 
 
 

 

รูปที ่1 การใชก้ระดาษซบั เพื่อหา Initial Set Time 

 
6.2.3 การตรวจสอบเวลาการบ่ม (Cure Time) 

เม่ือท าการฉาบผวิแลว้จะตอ้งปิดการจราจรจนกวา่ผวิทางจะแข็งตวัจนสามารถรองรับแรงเฉือน
จากการจราจรไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหาย การตรวจสอบเวลาการบ่ม (Cure Time) เป็นการตรวจสอบ
ระยะเวลาในการบ่มตัวโดยสมบูรณ์ของส่วนผสม ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดในสูตรส่วนผสม
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เฉพาะงานหรือไม่ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 1 ชัว่โมงในสภาพอากาศปกติ หรือไม่เกิน 1.5 ชั่วโมงในสภาพ
อากาศท่ีมีความช้ืนสูง โดยนับเวลาตั้งแต่เร่ิมฉาบผิว วิธีการตรวจสอบสามารถท าได้โดยการเก็บ
ตวัอย่างส่วนผสมจากส่วนทา้ยของรถฉาบผิว มาท าการทดลองวดัค่า Torque ดว้ยเคร่ือง Cohesion 
Tester จบัเวลาจนกระทัง่ไดค้่าไม่นอ้ยกวา่ 20 กก.-ซม. หรือทดสอบผิวในสนามโดยใชว้ิธี Shoe Test 
หรือใชร้ถยนตข์นาดเล็กท่ีมีน ้ าหนกัไม่เกิน 1.5 ตนัวิ่งผา่นบนผิวท่ีฉาบ ดว้ยความเร็วประมาณ 30 กม.
ต่อชัว่โมง แลว้จะตอ้งไม่มีเมด็หินหลุดกระเด็นข้ึนมาจนสามารถเห็นรอยร่องลอ้อยา่งชดัเจน 

การทดสอบผิวทางพาราสเลอร่ีซีลโดยใชว้ิธี Shoe Test ท าการทดสอบโดยการยืนบนผิวทาง 
ใหน้ ้าหนกัตวัลงบนขาขา้งท่ีถนดั ค่อนไปทางปลายเทา้ เผยอส้นเทา้ข้ึนเล็กนอ้ย แลว้บิดเทา้ไปมา 2-3 
คร้ัง หากไม่ปรากฏวา่เม็ดของมวลรวมหลุดจากผิวทางจนเป็นแอ่งรอยเทา้ แสดงวา่เกิดการบ่มตวัของ
ผวิทางจนสามารถเปิดการจราจรไดแ้ลว้ 

 

 
รูปท่ี 2 ใชร้ถยนตข์นาดเล็กท่ีมีน ้าหนกัไม่เกิน 1.5 ตนัวิง่ผา่นบนผวิท่ีฉาบ ดว้ยความเร็วประมาณ 30 กม. 

ในกรณีท่ีตรวจสอบคุณสมบติัส่วนผสมในสนามแลว้ไม่เป็นไปตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะตอ้ง
หยุดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบสาเหตุและท าการแก้ไข แล้วเก็บตวัอย่างมวลรวมและแอสฟัลต์อิมลัชันท่ีใช้
ก่อสร้างในแปลงนั้นไวเ้พื่อการตรวจสอบในภายหลงั 

ระหว่างการฉาบพาราสเลอร่ีซีล ถ้านายช่างผูค้วบคุมงานเห็นว่า ส่วนผสมของพาราสเลอร่ีซีลท่ี
ออกแบบไวไ้ม่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงในสนาม มวลรวมหรือวสัดุผสมแอสฟัลตผ์ิดพลาดจากขอ้ก าหนด
ของสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน ผูรั้บจา้งตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข หรือท าการเก็บตวัอยา่งเพื่อออกแบบส่วนผสมใหม่ 
ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของนายช่างผูค้วบคุมงาน 
 
7. การรายงาน 

รายงานการปฏิบติังานโดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็นรายงานฉบบัเร่ิมตน้ รายงานประจ าเดือน และรายงาน
ฉบบัสรุปผลงาน ในกรณีท่ีระยะเวลาปฏิบติังานสั้นๆ อาจจดัท ารายงานฉบบัสรุปผลงานเพียงฉบบัเดียว โดยให้รวม
หวัขอ้ของรายงานประจ าเดือนไวด้ว้ย หวัขอ้รายงานมีดงัน้ี 

7.1 สรุปผลการก่อสร้าง (รายงานฉบบัสรุปผลงาน) 
7.2 รายละเอียดโครงการฯ (รายงานฉบบัเร่ิมตน้ และฉบบัสรุปผลงาน) 
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7.3 รายการตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรงานฉาบผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีลตามแบบฟอร์ม PSS-01 

(รายงานฉบบัเร่ิมตน้ และฉบบัสรุปผลงาน) 
7.4 แผนผงัแหล่งวสัดุ (รายงานฉบบัเร่ิมตน้ และฉบบัสรุปผลงาน) 
7.5 ส าเนา Job Mix Formula (รายงานฉบบัสรุปผลงาน) 
7.6 รายการปรับเทียบมาตรวดัต่างๆ ของเคร่ืองจกัร (รายงานฉบบัประจ าเดือนท่ีมีการปรับเทียบมาตรวดั 

และฉบบัสรุปผลงาน) ดงัน้ี 
7.6.1 มาตรวดัอตัราการไหลของแอสฟัลตอิ์มลัชนั ตามแบบฟอร์ม   PSS-02 
7.6.2 มาตรวดัอตัราการไหลของสารผสมเพิ่ม ตามแบบฟอร์ม   PSS-03 
7.6.3 มาตรวดัอตัราการไหลของน ้ า ตามแบบฟอร์ม     PSS-04 
7.6.4 มาตรวดัอตัราการไหลของมวลรวม ตามแบบฟอร์ม     PSS-05 
7.6.5 มาตรวดัอตัราการไหลของปูนซีเมนต ์ตามแบบฟอร์ม     PSS-06 

7.7 สรุปปริมาณการใชว้สัดุประจ าเดือนตามแบบฟอร์ม     PSS-09 (รายงานประจ าเดือน) 
7.8 Bar chart แสดงวนัท่ี และ กม.ท่ีท าการฉาบผวิ (รายงานประจ าเดือน) 
7.9 สรุปผลการตรวจสอบงานฉาบผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล ตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์ม  PSS-08 

(รายงานประจ าเดือน) 
7.10 บนัทึกประจ าวนัการตรวจสอบงานฉาบผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล ตามแบบฟอร์ม             PSS-07 

(รายงานประจ าเดือน) 
7.11 รายงานการใชแ้อสฟัลต ์ตามแบบฟอร์ม     PSS-10 (รายงานประจ าเดือน) 

 
 * * * * * 
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ภาคผนวก 
 

1. ตวัอยา่งหนงัสือน าส่งตวัอยา่งเพื่อออกแบบส่วนผสม 
2. รายละเอียดการตรวจสอบรถฉาบผวิทางแบบสเลอร่ีซีล (แบบฟอร์ม PSS-01) 
3. การตรวจสอบอตัราการไหลของยาง (แบบฟอร์ม PSS-02) 
4. การตรวจสอบอตัราการไหลของสารผสมเพิ่ม (Additive) (แบบฟอร์ม PSS-03) 
5. การตรวจสอบอตัราการไหลของน ้า (แบบฟอร์ม PSS-04) 
6. การตรวจสอบอตัราการไหลของมวลรวม (แบบฟอร์ม PSS-05) 
7. การตรวจสอบอตัราการไหลของปูนซีเมนต ์(แบบฟอร์ม PSS-06) 
8. บนัทึกประจ าวนังานฉาบผิวทางแบบ   PARA SLURRY SEAL (แบบฟอร์ม PSS-07)     
9. SUMMARY RESULTS OF PARA SLURRY SEAL (แบบฟอร์ม PSS-08)     
10. สรุปปริมาณการใชว้สัดุประจ าเดือนงานฉาบผวิทางแบบ   PARA SLURRY SEAL (แบบฟอร์ม PSS-09) 
11. รายงานการใชแ้อสฟัลต ์(แบบฟอร์ม PSS-10) 
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                         บนัทกึข้อความ 

ส่วนราชการ     (หนว่ยงานท่ีร้องขอ)………………………………………………….       โทร……………………. 

ที่  ……………………………………………      วันท่ี ……………………………………  

เร่ือง   ขอสง่ตวัอยา่งเพื่อออกแบบ (ตรวจสอบแบบ)สว่นผสมส าหรับงาน Para Slurry Seal Type…………… 
 

เรียน  ผสว. 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. ส าเนาประกาศผลการประกวดราคาท่ี.......................................จ านวน ...................แผน่ 

(กรณีท่ียงัไมไ่ด้เซ็นสญัญา) 

2. เอกสารการออกแบบสว่นผสมฉบบัตวัจริง (กรณีตรวจสอบแบบสว่นผสม) 
 

ตามสญัญา (ประกาศผลการประกวดราคา)ท่ี..................ลงวนัท่ี..............................กรมทางหลวง

โดยแขวงการทาง(หนว่ยงานท่ีร้องขอ)............................ ได้(ตกลงรับราคา)จ้างเหมาท าการฉาบผิวทางแอสฟัลต์ 

โดยวิธี Para Slurry Seal Type……… ในทางหลวงหมายเลข  ..........ตอน............................................ระหวา่ง

กม. ................................ถึง กม. ........................................เร่ิมต้นสญัญาวนัท่ี.................................. สิน้สดุ

สญัญาวนัท่ี.......................... รวมระยะเวลา.................วนั  นัน้ 

(หนว่ยงานท่ีร้องขอ)มีความประสงค์ขอสง่ตวัอยา่งวสัด ุซึง่ท าการเก็บตวัอย่างโดยนาย..................... 

..................................ต าแหนง่ ......................................... เพ่ือท าการออกแบบ (ตรวจสอบแบบ) สว่นผสมตาม

มาตรฐานท่ี ทล.-ม. 415/2546 ดงัรายการตอ่ไปนี ้
 

1) หินฝุ่ น หรือหินฝุ่ นผสมหิน 3/8” จากโรงโม.่.............................(ระบช่ืุอ และท่ีตัง้).......................
จ านวน.............ถงุ 

2) หิน 3/8 “ จากโรงโม.่.......................(ระบช่ืุอ และท่ีตัง้).................................จ านวน.............ถงุ 
3) Elastomeric Modified Asphalt Emulsion  ........................    จากโรงงาน.................................. 

จ านวน............กระป๋อง   
4) น า้ยา Additive  จ านวน............ขวด 
5) ปนูซีเมนต์ Portland Type 1        จ านวน.............กระป๋อง 

 
 
 
 
 



สว่นออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์  หนา้ 11 

 

 
 

โดยนาย………………………………..ต าแหนง่………………เป็นผู้น าสง่ตวัอยา่ง เพ่ือออกแบบ

(ตรวจสอบแบบ)ส่วนผสม และอนมุตัใิห้ใช้ด าเนินงานในสายทางดงักล่าว คา่ใช้จา่ยในการออกแบบ บริษัท........... 

................................................ ซึง่เป็นผู้ รับจ้างตามสญัญา (ส าเนาประกาศผลการประกวดราคา) ท่ี............... 

.......ลงวนัท่ี.................................จะเป็นผู้ช าระ และผลการออกแบบ(ตรวจสอบแบบ)สว่นผสมเป็นประการใด 

โปรดแจ้ง (หนว่ยงานท่ีร้องขอ) ทราบด้วย  
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

 

 

 

      ลงช่ือ……………………………………….. 

              (……………………………………….) 

     ต าแหนง่         ....................................................... 

สถานท่ีตดิตอ่ 

(ท่ีอยูข่องหนว่ยงานท่ีร้องขอ)……………………………………………………………………………………… 
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รายละเอยีดการตรวจสอบรถฉาบผวิทางแบบสเลอร่ีซีล 
อนัดับการตรวจสอบที.่.................................วนัที่…………………………….. 
โครงการฯ/สายทาง..................................................................................................................................................... 
1. รถยนต์   หมายเลขทะเบียน……………………..ยีห่อ้…………………………. Model………………………... 

เคร่ืองสเลอร่ีซีล หมายเลขเคร่ือง...............................ยีห่้อ………………….. Model…………………. 
ไมเ้ล็งแนว (Guide Rod)              ▭ มี                           ▭ ไม่มี 

 
2. เคร่ืองผสม  

สภาพผนงัหอ้งผสม                      ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

สภาพใบผสม               ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

การล าเลียงส่วนผสมสู่เคร่ืองฉาบ............................................................................................................ 
 
3. เคร่ืองฉีดน า้                                                   

สภาพระบบเคร่ืองฉีดน ้า       ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
สามารถฉีดน ้าเป็นฝอย หรือละออง ไดอ้ยา่งทัง่ถึงดีหรือไม่ 

                         ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

 
4. เคร่ืองฉาบ (Spreader) 

สภาพเคร่ืองฉาบ            ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

ความกวา้งของเคร่ืองฉาบ……………….. ม.   สามารถขยายไดถึ้ง ……….……….. ม.   
สามารถปรับความหนาของการฉาบได ้
                                              ▭ ได้                           ▭ ไม่ได ้
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สามารถฉาบไดเ้รียบและสม ่าเสมอ 
                                              ▭ ได้                           ▭ ไม่ได ้

 
ถา้ไม่เรียบ แกไ้ขอยา่งไร……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………... 
 

5. เคร่ืองป๊ัมแอสฟัลต์ 
สภาพเคร่ืองป๊ัมแอสฟัลต ์          ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 

ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

ตั้งความดนั หรืออตัราการไหล โดย.......................................................................................... 
...................................................................................มีหน่วยเป็น............................................ 

หน่วยนบัปริมาณการจ่ายวสัดุ (Count) 
                                 ▭ มี                           ▭ ไม่มี 

สภาพเคร่ืองนบัปริมาณการจ่ายวสัดุ (Count) 
                                 ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 

6. เคร่ืองป๊ัมน า้ 
สภาพเคร่ืองป๊ัมน ้า         ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 

ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

ตั้งความดนั หรืออตัราการไหล โดย.......................................................................................... 
...................................................................................มีหน่วยเป็น............................................ 

หน่วยนบัปริมาณการจ่ายวสัดุ (Count) 
                                 ▭ มี                           ▭ ไม่มี 

สภาพเคร่ืองนบัปริมาณการจ่ายวสัดุ (Count) 
                                 ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
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7. เคร่ืองป๊ัมสารผสมเพิม่ 

สภาพเคร่ืองป๊ัมสารผสมเพิ่ม  ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

ตั้งความดนั หรืออตัราการไหล โดย.......................................................................................... 
...................................................................................มีหน่วยเป็น............................................ 

หน่วยนบัปริมาณการจ่ายวสัดุ (Count) 
                                 ▭ มี                           ▭ ไม่มี 

สภาพเคร่ืองนบัปริมาณการจ่ายวสัดุ (Count) 
                                 ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

 
8. สายพานล าเลยีงมวลรวม 

สภาพสายพานล าเลียงวสัดุมวลรวม 
                                 ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

ความกวา้งสายพาน......................................... ม. 
ปุ่มปรับความเร็วรอบสายพานหิน 

                                ▭ มี                           ▭ ไม่มี 
สภาพปุ่มปรับความเร็วรอบสายพานหิน 

                 ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

 
9. สายพานล าเลยีงวสัดุผสมแทรก 

                               ▭ มี                           ▭ ไม่มี 
สภาพสายพานล าเลียงวสัดุผสมแทรก 

                ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
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ความกวา้งสายพาน......................................... ม. 

ปุ่มปรับความเร็วรอบสายพานวสัดุผสมแทรก 
                                ▭ มี                           ▭ ไม่มี 

สภาพปุ่มปรับความเร็วรอบสายพานวสัดุผสมแทรก 
                 ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

 
10. ถังบรรจุมวลรวม (Aggreagate Bin) 

สภาพถงั                ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

ขนาดความจุ................................................................................. 
   

11. ถังบรรจุวสัดุผสมแทรก (Mineral Filler Bin) 
สภาพถงั                ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 

ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

ขนาดความจุ................................................................................. 
 

12. ถังบรรจุน า้ 
สภาพถงั                ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 

ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 
มาตรบอกปริมาตรท่ีถงั 
                              ▭ มี                           ▭ ไม่มี 
หน่วยปริมาตรท่ีถงั……………………………ความละเอียด.................................................. 
 

ขนาดความจุ................................................................................. 
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13. ถังบรรจุสารผสมเพิม่ (Additive Tank) 

สภาพถงั                ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 
ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 
มาตรบอกปริมาตรท่ีถงั 
                              ▭ มี                           ▭ ไม่มี 
หน่วยปริมาตรท่ีถงั……………………………ความละเอียด.................................................. 
 

ขนาดความจุ................................................................................. 
 

14. ถังบรรจุแอสฟัลต์อมิัลชัน 
สภาพถงั                ▭ ดี                           ▭ พอใช้                              ▭ ช ารุด 

ถา้ช ารุดเป็นอยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร ............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 
มาตรบอกปริมาตรท่ีถงั 
                              ▭ มี                           ▭ ไม่มี 
หน่วยปริมาตรท่ีถงั……………………………ความละเอียด.................................................. 
 

ขนาดความจุ................................................................................. 
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การตรวจปรับอปุกรณ์และตรวจสอบเคร่ืองจักงานฉาบผวิฯ  มดีังนี ้

ก. การตรวจสอบสภาพทัว่ไปของเคร่ืองจกัรงานฉาบผิวฯ 

ข. การปรับเทียบอตัราการไหลของแอสฟัลตอิ์มลัชนั 

ค. การปรับเทียบอตัราการไหลของมวลรวม  (Aggregate) 

ง. การปรับเทียบอตัราการไหลของวสัดุผสมแทรก  (Mineral Filler) 

จ. การปรับเทียบอตัราการไหลของสารผสมเพิ่ม (Additive) 

ฉ. การปรับเทียบอตัราการไหลของน ้า 

เจา้หนา้ท่ีหน่วยตรวจสอบผวิทางฯ 

 

(1)………………………………………. 
 

(2)………………………………………. 

ด าเนินการโดย 

………………………………………………………………………. 
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ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 
 

อนัดบัการตรวจสอบท่ี …………………………….วนัท่ีตรวจสอบ ……………………………………………………………………...     

โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….…………………………………….............................                 

สญัญาเลขท่ี…………………………….ลว. .…………………   เจา้หนา้ท่ี…………………………………………….     
           

การตรวจสอบอตัราการไหลของยาง 
รถยนตห์มายเลขทะเบียน……………….…….ยีห่อ้………………………………………..…….Model………………………     

เคร่ืองจกัรสเลอร่ีซีล หมายเลข………………………ยีห่อ้…………………………………….…Model………………………     

นน.ภาชนะ…………………………….กก.               

อตัรา 
การไหล 

(จากมาตร) 
คร้ังท่ี 

จ านวน 
หน่วยนบั 

น ้าหนกัยาง 
+ภาชนะ 

น ้าหนกัยาง อตัราการไหล 
อตัราการไหล 

เฉล่ีย หมายเหต ุ

(Count) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กก./Count) (กก./Count) 

  
1         

  
  

2           
3           

  
1         

  
  

2           
3           

  
1         

  
  

2           
3           

 

 
  หมายเหตุ               
    การตรวจสอบอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามลกัษณะของมาตร และส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ของเคร่ืองจกัรแต่ละยี่หอ้ และความเหมาะสมของการน า

ผลการตรวจสอบไปใชง้าน               

อัต
รา
กา

รไ
หล

เฉ
ลี่ย

 (
กก

./ 
C
o
u
n
t)

ความดัน (ลิตร/นาท)ี
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ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 
 

อนัดบัการตรวจสอบท่ี …………………………….วนัท่ีตรวจสอบ ……………………………………………………………………..     

โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................                 

สญัญาเลขท่ี…………………………….ลว. .…………………   เจา้หนา้ท่ี……………………………………………      
           

การตรวจสอบอตัราการไหลของสารผสมเพิม่ (Additive) 
รถยนตห์มายเลขทะเบียน…………………..…….ยีห่อ้…………………………………….Model…………….…….……………     

เคร่ืองจกัรสเลอร่ีซีล หมายเลข……………………..……ยีห่อ้…………………………………Model……………………………     

นน.ภาชนะ…………………………….กก.   

อตัรา 
การไหล 

(จากมาตร) 
คร้ังที ่

จ านวน 
หน่วยนับ 

น า้หนักสาร
ผสมเพิม่ 
+ภาชนะ 

น า้หนักสาร 
ผสมเพิม่ 

อตัราการไหล 
อตัราการไหล 

เฉลีย่ หมายเหตุ 

(Count) (กโิลกรัม) (กโิลกรัม) (กก./Count) (กก./Count) 

  
1         

  
  

2           
3           

  
1         

  
  

2           
3           

  
1         

  
  

2           
3           

 

 
หมายเหตุ               
    การตรวจสอบอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามลกัษณะของมาตร และส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
เคร่ืองจกัรแต่ละยีห่อ้ และความเหมาะสมของการน าผลการตรวจสอบไปใชง้าน 

 

อัต
รา
กา

รไ
หล

เฉ
ลี่ย

 (
กก

./ 
C
o
u
n
t)

ความดัน (ลิตร/นาท)ี



สว่นออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์  หนา้ 20 

 

PSS-04 

ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 
 

อนัดบัการตรวจสอบท่ี …………………………….วนัท่ีตรวจสอบ ……………………………………………………………………...     

โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................                 

สญัญาเลขท่ี…………………………….ลว. .…………………   เจา้หนา้ท่ี……………………………………………       
           

การตรวจสอบอตัราการไหลของน า้ 
รถยนตห์มายเลขทะเบียน………………….……….ยีห่อ้……………….………………….Model…………………………………     

เคร่ืองจกัรสเลอร่ีซีล หมายเลข……………..……………ยีห่อ้…………………………………Model…………………..…………     

นน.ภาชนะ…………………………….กก.           

อตัรา 
การไหล 

(จากมาตร) 
คร้ังที ่

จ านวน 
หน่วยนับ 

น า้หนักน า้ 
+ภาชนะ 

น า้หนักน า้ 
อตัราการไหล 
(กก./Count) 

อตัราการไหล 
เฉลีย่ 

หมายเหตุ 

หรือ เวลา (กโิลกรัม) (กโิลกรัม) 
หรือ (กก./
นาท)ี 

(กก./.............) 

  
1         

  
  

2           
3           

  
1         

  
  

2           
3           

  
1         

  
  

2           
3           

 

 
 

หมายเหตุ               
    การตรวจสอบอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามลกัษณะของมาตร และส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
เคร่ืองจกัรแต่ละยีห่อ้ และความเหมาะสมของการน าผลการตรวจสอบไปใชง้าน 

อัต
รา
กา

รไ
หล

เฉ
ลี่ย

 (
กก

./ 
....
....
.)

ความดัน (ลิตร/นาที)
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PSS-05 

ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 
 

อนัดบัการตรวจสอบท่ี …………………………….วนัท่ีตรวจสอบ ……………………………………………………………………...     

โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................                 

สญัญาเลขท่ี…………………………….ลว. .…………………   เจา้หนา้ท่ี……………………………………………       
           

การตรวจสอบอตัราการไหลของมวลรวม 
รถยนตห์มายเลขทะเบียน………………….……….ยีห่อ้……………….………………….Model…………………………………     

เคร่ืองจกัรสเลอร่ีซีล หมายเลข……………..……………ยีห่อ้…………………………………Model…………………..…………     

นน.ภาชนะ…………………………….กก.          

ความสูงของ 
ประตูหิน 

จ านวน 
หน่วยนับ 

น า้หนักหิน 
+ ภาชนะ 

น า้หนักหิน 
น า้หนักหิน 
ต่อหน่วยนบั 

นน.หิน 
ต่อหน่วยนบั 

เฉลีย่ 
หมายเหตุ 

(นิว้) (Count) (กโิลกรัม) (กโิลกรัม) (กก./Counts) (กก./Counts) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
หมายเหตุ               
    การตรวจสอบอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามลกัษณะของมาตร และส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
เคร่ืองจกัรแต่ละยีห่อ้ และความเหมาะสมของการน าผลการตรวจสอบไปใชง้าน 

นน
.ห
นิต่

อห
น่ว

ยนั
บเ
ฉล

ีย่ 
(ก
ก./

Co
un

ts)

ความสูงของช่องเปิดประตูหิน  (นิว้)
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PSS-06 

ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 
 

อนัดบัการตรวจสอบท่ี …………………………….วนัท่ีตรวจสอบ ……………………………………………………………………...     

โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................                 

สญัญาเลขท่ี…………………………….ลว. .…………………   เจา้หนา้ท่ี……………………………………………       
           

การตรวจสอบอตัราการไหลของปูนซีเมนต์ 
รถยนตห์มายเลขทะเบียน………………….……….ยีห่อ้……………….………………….Model…………………………………     

เคร่ืองจกัรสเลอร่ีซีล หมายเลข……………..……………ยีห่อ้…………………………………Model…………………..…………     

นน.ภาชนะ…………………………….กก.          

ต าแหน่ง
ปรับตั้ง 

จ านวน 
หน่วยนับ 

น า้หนักปูน 
+ ภาชนะ 

น า้หนักปูน 
น า้หนักปูน 
ต่อหน่วยนบั 

นน.ปูน 
ต่อหน่วยนบั 

เฉลีย่ หมายเหตุ 

(..............) (Count) (กโิลกรัม) (กโิลกรัม) (กก./Counts) (กก./Counts) 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
หมายเหตุ               
    การตรวจสอบอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามลกัษณะของมาตร และส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
เคร่ืองจกัรแต่ละยีห่อ้ และความเหมาะสมของการน าผลการตรวจสอบไปใชง้าน 

 

นน
.ปู
นต่

อห
น่ว

ยนั
บเ
ฉล

ีย่ 
(ก
ก./

Co
un

ts)

ต าแหน่งปรับตั้ง (.......................)



สว่นออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์  หนา้ 23 

 

PSS-07 

ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ     กรมทางหลวง 
บันทกึประจ าวนังานฉาบผวิทางแบบ   PARA  SLURRY  SEAL    Type………….. 

อนัดบัการทดลองท่ี......PSSA-     ..................................             วนัท่ี................................................................................................. 
โครงการฯ/สายทาง     ......................................................................................................................................     
ผูรั้บจา้ง .........................................................................................................................         
ผูค้วบคุมงาน .................................................................สภาพอากาศขณะท างาน...................................................................... 
ชนิดวสัดุมวลรวม ......................................................................................................... 
แหล่งวสัดุมวลรวม ..................................................................................................................................................................... 
ชนิดแอสฟัลต ์.............................................................Filler …………………………………….. Additive …………………   

Paving Section No. 1 2 3 Total 
Start 0+000.000  0+356.000 0+710.000  

 End 0+356.000 0+710.000 1+065.000 
 

Paving Width  :  W    (m) 2.50 2.50 2.40 
 

Paving Distance : D   (m) 356.00 354.00 355.00 1065.00 
Start Paving Time    (hr:min) 9.30 10.52 13.30 

 
Finish Paving Time    (hr:min) 10.35 11.55 14.30 

 
Paving Period      (min.) 65.0 63.0 60.0 188.00 
Set Time      (min.)       

 
MATERIALS USED 

Moisture Content of Agg. (%) 1.6 % 1.6 % 1.6 % 
 

Wt. of Wet Aggregate   (kg) 6,000.0 5,860.0 5,950.0 17810.00 
Wt. of Dry Aggregate   (kg) 5,905.5 5,767.7 5,856.3 17529.53 
Wt. of Emulsion (kg) 678.0 675.0 677.0 2030.00 

Wt. of Cement  (kg) 59.6 63.5 60.3 183.40 

Wt. of Water     (kg) 356.0 352.0 350.0 1058.00 
Wt. of Additive  (kg) 31.1 30.0 31.5 92.60 
Total Wt. of Materials Used (kg) 7,124.7 6,980.5 7,068.8 21,174.0 
Emulsion by Wt. of Dry Agg. (%) 11.5 11.7 11.6 11.6 
Cement by Wt. of Dry Agg. (%) 1.0 1.1 1.0 1.0 
Additive by Wt. of Dry Agg. (%) 0.53 0.52 0.54 0.5 
Paved Area    (WxD)   (m2) 890.0 885.0 852.0 2,627.0 
Wt. of  Dry Agg. / Unit Area (kg/m2) 6.64 6.52 6.87 6.67 
Weight of Slurry / Unit Area (kg/m2) 8.01 7.89 8.30 8.06 

 
หมายเหตุ 

........................................................................................................................................................................................... 
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PSS-08 

ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ     กรมทางหลวง 
SUMMARY RESULTS OF  PARA  SLURRY  SEAL    Type………….. 

                        

สญัญาท่ี ...............................................         ส านกัทางหลวงท่ี ............................................................................................. 
แขวงฯ ......................................................................โครงการฯ/สายทาง     ...................................................................................................................    
ผูรั้บจา้ง ............................................................................................................................................................................ 
ผูค้วบคุมงาน  .................................................................................  ชนิดวสัดุมวลรวม........................................................... 
แหล่งวสัดุมวลรวม............................................................................................................................. ............................................ 

ชนิดแอสฟัลต ์............................................................. Filler ……………………………………..     
วนัท่ีด าเนินการ   

รายละเอียด 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 

แปลง
ท่ี 

กม. - กม. 
Moisture 
Content 

Set Time 
(min.) 

กม. - กม. 
Moisture 
Content 

Set Time 
(min.) 

1       
2       
3       
4       
5       

Test Types     
Sieve 
Sizes 

Tolerant limit  
   

3/8" -     
#4 100     
#8 72 - 82     

#16 55 - 63     
#30 36 - 44     
#50 21 - 29     
#100 11 - 17     
#200 7 - 11     

Sand Equivalent     
Dry Agg. / Unit Area (kg/m2)     
Slurry / Unit Area     
Emul. / Dry Agg.     
Filler / Dry Agg.     
Additive / Dry Agg.     

หมายเหตุ 
........................................................................................................................................................................................... 
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 PSS-09 

ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ     กรมทางหลวง 

สรุปปริมาณการใช้วสัดุประจ าเดือน 

    งานฉาบผวิทางแบบ   PARA  SLURRY  SEAL  Type….   
           

รายงานฉบับที่........................................................................................... 

วนัท่ี ............... -.............   เดือน   ...................................................            พ.ศ. ………………. 

โครงการฯ/สายทาง     ...............................................................................................................................................................   

สัญญาท่ี .............................................          

ส านกัทางหลวง ............................................................ แขวงฯ ..........................................................................................   

ผูรั้บจา้ง .........................................................................................................................     

ผูค้วบคุมงาน ...............................................................................       

รายการ รวมถึงเดือนก่อน เดือนน้ี รวมทั้งส้ิน 

Wt. of Wet Aggregate   (kg)       

Wt. of Dry Aggregate   (kg)       

Wt. of Emulsion     (kg)       

Wt. of Cement     (kg)       

Wt. of Water     (kg)       

Wt. of Additive     (kg)       

                

Paved Area     (m2)       

Wt. of  Dry Aggregate / Unit Area    (kg/m2)       

Weight of Slurry / Unit Area             (kg/m2)       

 
หมายเหตุ 

...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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PSS-10 
ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ     กรมทางหลวง 

รายงานการใชแ้อสฟัลต ์
โครงการฯ/สายทาง     ...................................................................................แอสฟัลตช์นิด………………………. 
ประจ าเดือน......................................................ตั้งแต่วนัท่ี…………………..…ถึงวนัท่ี…………………….…….. 
 

ล าดบั 
ท่ี 

อนัดบั 
การทดลองท่ี 

วนั / เดือน / ปี 
หมายเลขซีล 

ทะเบียน 
รถบรรทุก 

น ้าหนกั 
แอสฟัลต ์
(ตนั) 

กม.ท่ีใชแ้อสฟัลต ์ใบสั่ง
จ่าย 

รับ
ตวัอยา่ง 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

รวมน ้าหนกัแอสฟัลต ์(ตนั)     

 


