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คํานํา 

การซอมบํารุงรักษาทางหลวง นับไดวาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญในการดําเนินการ
กิจกรรมทางหลวง เพราะการเอาใจใสดูแลรักษาอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการนั้น จะทําใหอายุการใชงาน
ของทางหลวงยืดยาวออกไป และจะอํานวยความปลอดภัยตอผูขับข่ียวดยานรวมทั้งผูโดยสารดวย อีกทั้ง
ยังเปนการใชจายงบประมาณอยางคุมคา ทันกาลเวลาไดอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการในงานทาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวมบํารุงรักษา  
ทางหลวง  ดังนั้นเพื่อใหสํานักทางหลวง แขวงการทาง สํานักบํารุงทาง และหมวดการทาง ซึ่งมีพื้นที่ตอง
ดูแลทั่วประเทศ  ไดมีความรูความเขาใจถึงวิชาการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบํารุงรักษา   
ทางหลวงทันสถานการณและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางจริงจังและเหมาะสม จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานโครงการจัดทําคูมือวิธีการซอมบํารุงรักษาทางหลวงขึ้น 

การจัดทําคูมือซอมบํารุงทางหลวง เปนการรวมมือประสานกันระหวางสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ กับ สํานักบริหารบํารุงทาง ในการศึกษา คนควา ความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงาน
จริงในการซอมบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลต และถนนคอนกรีต  โดยมีรายละเอียดของวิธีการขั้นตอน
การทํางาน ทั้งการใชวัสดุ การควบคุมการทํางานเครื่องมือและเครื่องจักร และวิธีการประเมินคาใชจายใน
การซอมบํารุงในแตละวิธี  อีกทั้งกลาวถึงการซอมแตละวิธีใชกับความเสียหายในลักษณะไหนดวย จึงหวัง
เปนอยางยิ่งวาคูมือซอมบํารุงรักษาทางหลวงฉบับนี้ จะมีประโยชนตอเจาหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตองาน
บํารุงรักษาทางหลวง รวมถึงผูที่สนใจโดยทั่วไปเชนกัน 
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บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
ความหมายของการบํารุงทาง  เปนการยากที่จะใหคําจํากัดความหรือความหมาย   แมวามี

องคการที่เกี่ยวกับทางหลวงหลายหนวยไดเห็นพองตองกันในหลักใหญ ๆ แลววาควรจะหมายถงึอะไร   แต
ก็ยังคงมีในรายละเอียดปลีกยอยที่เปนขอขัดแยงอยูบางเล็ก ๆ  นอย ๆ  สวนใหญเกี่ยวกับขอบเขตของการ
บํารุงทาง   แตพอสรุปความหมายที่ดูเหมือนจะใกลเคียงที่สุด  ดังนี้ 

“การบํารุงทาง  คือ  งานที่ตองทําเปนกิจวัตร  เพื่อรักษาทางภายใตภาวะปกติของจราจร  และ
ภาวะสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ   โดยใหคงมีสภาพใกลเคียงกับสภาพเมื่อแรกสรางหรือสภาพ
หลังการบูรณะใหมากที่สุดที่จะทําได” 
การบํารุงทางจําเปนอยางไร  โครงสรางชั้นทางของถนนตั้งแตผิวทางและทุกชั้นทางที่รองรับทุก

สวนยอมตองการดูแลบํารุงรักษา เหตุผลที่สําคัญเนื่องจากวาโครงสรางชั้นทางทุกชั้นทางจะเกิดความ
เสื่อมเสียหายทีละเล็ก ๆ นอย ๆ  อยูตลอดเวลา  ตามเหตุปจจัย เชน อาจเกิดจากการจราจร  สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ  ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ  อุบัติภัยตาง ๆ  ทําใหเกิดรอยแตกราว หลุดรอน หลุมบอ 
การเสียรูปราง และความเสียหายอื่น ๆ  ซึ่งจะปรากฏใหเห็นถึงการเสื่อมเสียหายของทางได  จึงจําเปนตอง
มีวิธีการซอมบํารุงรักษาทางหลวงใหคงสภาพการใชงาน 

การบํารุงทางเพื่อปองกัน  แนวคิดที่สําคัญในการบํารุงทางจะตองเปนการทํางานในเชิงรุก  คือ  
ปองกันมากกวาแกไข  ฉะนั้นการสํารวจและการซอมแซมขอบกพรองเล็กนอยเสียแตเนิ่น ๆ  เปนงาน
สําคัญที่สุดที่หนวยบํารุงจะตองดําเนินการ   เนื่องจากการแตกราวและการชํารุดเสียหายในขัน้แรกเกอืบจะ
ไมสังเกตเห็นได   ดวยเหตุนี้เองจึงจําเปนตองใหเจาหนาที่ที่มีความชํานาญ  มีความเอาใจใสและ
รับผิดชอบคอยทําการตรวจทางโดยใกลชิดอยูเสมอ   หากการบํารุงทําไดเชนนี้แลว  งบประมาณที่ใชจะ
ไดรับประโยชนมากที่สุด 

การตรวจสภาพทางโดยนั่งบนรถ  แมจะเปนการเคลื่อนที่อยางชา ๆ ก็ตาม  จะไมสามารถ
ตรวจสอบพบจุดเสียหายที่เร่ิมจะเกิดขึ้นไดเลย   ปกติรอยแตกราว  หรือรอยชํารุดบนผิวทาง  จะเล็กมาก
จนกระทั่งคนเดินถนนเทานั้นที่จะชี้ใหเห็นได   นอกจากนี้  โคลน , น้ําบนผิวทางหรือไหลทาง   ยังเปน
เครื่องแสดงเล็ก ๆ นอย ๆ  ซึ่งผูตรวจตราที่มีประสบการณเทานั้นจะเล็งเห็นสัญญาณของความเสียหายที่
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จะเกิดขึ้นในอนาคตได  ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการเดินตรวจตราอยางใกลชิด   ถาหากมีคนไมเพียงพอที่จะ
ทําโดยวิธีนี้ได   ใหใชวิธีเลือกตรวจเฉพาะบางจุด 

ในกรณีที่ตรวจพบจุดที่แสดงวามีการชํารุดเกิดขึ้น  จําเปนตองเก็บรายละเอียดของการชํารุดนั้น
ทุกประการ  รวมทั้งอาจจะตองขุดพื้นทาง  เพื่อตรวจสอบดวยหากจําเปนทั้งนี้เพื่อกําหนดวิธีการบํารุงทาง
ไดเหมาะสม 

การบํารุงทางจะตองกระทําทันทีที่ตรวจพบวามีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้น  อันนีเ้ปนสิง่สาํคญัมาก  
เนื่องจากการปลอยทิ้งไวจะเปนอันตรายแกการจราจรเปนอยางมาก 

มีอยูบอยครั้ง  ที่สภาพดินฟาอากาศทําใหเราจําเปนตองทําการซอมแซมชั่วคราวไวกอนเพื่อ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอไปจนกวาการซอมแซมถาวรจะสามารถกระทําได  การอุดรอยแตก  
(Crack Filling)  ทําไดดีในระยะเวลาที่อากาศแหงและเย็น  สําหรับการปะหลุมบอทําไดดีที่สุดเมื่อผิวทาง
อุน  และแหง  Seal Coats  หรือ  Surface Treatment  อ่ืน ๆ  ตองการอากาศที่อบอุนและแหงจึงจะ
ไดผลดี   ดังนั้นการเลือกระยะเวลาในการซอมแซมจึงเกี่ยวของกับเหตุอ่ืน ๆ  อีกหลายอยาง   และตองการ
ทั้งประสบการณและการตัดสินใจ 

ในทุกกรณีที่เกิดชํารุดเสียหายในสายทาง  จะเปนการดีที่สุด  หากไดคนพบสาเหตุเหลานั้นเปน
อันดับแรก และในการซอมบํารุงจะไมเพียงแตแกไขสวนที่เสียหายแลวเทานั้นยังจะตองปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายเชนนั้นไดอีก หรือเกิดชาออกไป  การบํารุงตามวิธีการนี้ก็จะเปนการใชเงินในทางที่ถูก  ไมใช
ทําซ้ําแลวซ้ําอีก  ปจจัยสําคัญในการบํารุงทาง  คือ  ความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดและเหมาะสม   
เจาหนาที่ผูมีความชํานาญและการประสานงานที่ดีระหวางผูปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ในแตละภูมิภาคจะมีตัวแปรที่แตกตางกัน   เชน  สภาพของดินฟาอากาศ  ชนิดของ
ดิน  ภูมิประเทศ   ปริมาณจราจร   รวมถึงเศรษฐกิจสังคมและนโยบายรัฐบาล   ซึ่งเปนเหตุใหการบํารุงทาง
ตองผันแปรตามความจําเปน 

ถึงอยางไรก็ดี   แมจะมีปจจัยที่แตกตางกันตามที่กลาวมาแลว  เราก็ตองตระหนักอยูเสมอวา   
การบํารุงทาง   เปนงานที่สําคัญของงานทาง   โดยปกติแลวงบประมาณของการบํารุงทาง   จะเปนวงเงิน
จํากัด  จึงจําเปนตองใชงบประมาณใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

1.2 ขอบเขต 
คูมือวิธีการซอมบํารุงรักษาทางหลวงที่จัดทําขึ้น  จะเปนงานดานเทคนิคและวิชาการ ในการ

ปฏิบัติงานดานการซอมแซมเสียสวนใหญ   สวนงานอื่น ๆ  เชน  การสํารวจ  การออกแบบ  การวางแผน  
การจัดงบประมาณ  และการกําหนดวิธีการดําเนินการวาจะดําเนินการเองหรือจางเหมานั้นจะไมกลาวถึง  
เพราะเหตุปจจัยยังมีตัวแปรเปลี่ยนตามแตสถานการณและนโยบายดวย 



บทที่ 2 

วิธีการซอมแซมถนนแอสฟลต 

จากการศึกษาถึงวธิีการซอมแซมทางหลวงชนิดผิวแอสฟลตที่ไดดําเนนิการอยูในปจจบัุน  และ
จากมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  สามารถสรุปวิธีดําเนินการไดทั้งหมด 7 วธิี ดังนี ้

1.วิธีการอุดรอยแตก (Crack Filling) 
2.วิธีการฉาบผิวทางแบบฟอกซีล (Fog Seal) 
3.วิธีการฉาบผิวทางแบบชพิซีล (Chip Seal) 
4.วิธีการฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล (Slurry Seal) 
5.วิธีการปะซอมผิวทาง (Skin Patching) 
6.วิธีการขุดซอมผิวทาง (Deep Patching) 
7.วิธีการเสรมิผิวแอสฟลต (Asphalt Overlay) 

โดยรายละเอยีดของการดําเนินงานมีดังนี ้
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2.1 วิธีการอุดรอยแตก (Crack Filling) 

2.1.1 ความหมาย 
การอุดรอยแตก (Crack Filling) คือ การซอมแซมถนนที่เกิดความเสียหายในลักษณะการเกิด

รอยแตก (Crack) ที่ไมตอเนื่องกัน โดยการใชแอสฟลตหรือแอสฟลตผสมวัสดุละเอียดอุดรอยแตกนั้น 

2.1.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันไมใหน้ําซึมผานรอยแตก ที่เกิดขึ้นในชั้นผิวทาง ลงไปสรางความเสียหายแก 
ชั้นโครงสรางทางดานลาง 

ข) เพื่ออุดชองวางระหวางรอยแตกที่เกิดลึกลงไปถึงชั้นโครงสรางทาง 
ค) เพื่อใชในรูปแบบของการซอมชั่วคราว (Temporary Repair) ของถนนที่น้ําซึมผานชั้นผิว
ทางลงไปทําลายความแข็งแรงของวัสดุโครงสรางทางไปบางแลว แตยังไมสามารถ
ดําเนินการซอมอยางเต็มรูปแบบในขณะนั้นได เปนการปองกันไมใหความเสียหายเพิ่ม
มากขึ้น 

2.1.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการอุดรอยแตกประกอบดวย 

2.1.3.1 วัสดุแอสฟลต  
แอสฟลตสําหรับงานอุดรอยแตกสามารถใชแอสฟลตชนิดใดก็ได ที่สามารถทําใหเหลวพอที่จะ

ไหลลงรอยแตกได นอกจากนี้ ยังตองคงความเปนของเหลวไดนานพอที่จะไหลลงไปถึงสวนที่ลึกที่สุดของ
รอยแตก 

แอสฟลตที่แนะนําสําหรับงานอุดรอยแตกคือ 
• คัตแบกแอสฟลต ประเภทระเหยเร็วหรือปานกลาง ( RC หรือ MC) 
• แอสฟลตอิมัลชัน ประเภทเซ็ตตัวชา ( CSS ) 

2.1.3.2 แอสฟลตผสมวัสดุละเอียด 
ในกรณีที่รอยแตกมีความกวางมากกวา 3 มิลลิเมตร ใหใชแอสฟลตตาม ขอ 2.1.3.1 ผสมกับ

วัสดุละเอียด เชน ทราย เปนตน ทั้งนี้ใหคัดเลือกขนาดเม็ดวัสดุละเอียดใหเหมาะสมกับความกวางของรอย
แตกดวย โดยพิจารณาวาวัสดุละเอียดสามารถอุดแทรกรอยแตกนั้นได 

2.1.3.3 หินฝุนหรือทราย 
ในกรณีที่รอยแตกมีความลึกมาก ใหใชหินฝุนหรือทราย ผสมปูนซีเมนตหรือปูนขาว กรอกลงรอย

แตก กอนอุดดวยแอสฟลต 
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2.1.4 เครื่องจักรและเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับการเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ ไดแก เครื่องกวาดฝุน 

(Rotary Broom), เครื่องเปาลม (Blower), ไมกวาด, อุปกรณสําหรับแคะเศษวัสดุที่อุดอยู
ในรอยแตก เปนตน 

ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเทแอสฟลตลงรอยแตก ไดแก เครื่องพนแอสฟลต, กา เปนตน 
ค) เครื่องมือประกอบไดแก แปรง ไมกวาด  กรวยยาง เชือก ฯลฯ 

2.1.5 วิธีการอุดรอยแตก 
2.1.5.1 การเตรียมพื้นที่ 
กอนดําเนินการอุดรอยแตกตองใชอุปกรณแคะหรือพนลม เพื่อไลเศษวัสดุที่อุดอยูในรอยแตกให

หมด เพื่อใหแอสฟลตหรือแอสฟลตผสมวัสดุละเอียดสามารถแทรกลงไปที่ชองวางระหวางรอยแตกที่
เกิดขึ้นไดสะดวกและเต็มชองวางระหวางรอยแตกนั้น 

 
รูปที่ 2.1.1 เตรียมพื้นที่ ที่จะทําการอุดซอม 

2.1.5.2 การอุดรอยแตก 
ก) กรณีรอยแตกที่เกิดขึ้น มีความกวางนอยกวา 3 มิลลิเมตรใหใชแอสฟลตชนิดเหลวตามขอ 

2.1.3.1 อุดหรือปดรอยแตกนั้น 
ข) กรณีรอยแตกที่เกิดขึ้นมีความกวางมากกวา 3 มิลลิเมตรใหใชแอสฟลตผสมวัสดุละเอียด 
อุดจนเต็มรอยแตก 

หมายเหตุ ในกรณีรอยแตกลึกมากเกินชั้นพื้นทาง ใหใชทรายหรือหินฝุน ผสมปูนซีเมนตหรือปูนขาว กรอก
ลงไปในรอยแตกนั้นจนถึงชั้นพื้นทางกอน แลวจึงดําเนินการตามขอ ข) 
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รูปที่ 2.1.2 อุดรอยแตกดวยแอสฟลตเหลว 

2.1.5.3 การสาดทรายหรือหินฝุนปดทับ  
เมื่อดําเนินการอุดรอยแตกตามขอ 2.1.5.2 เรียบรอยแลว ใหสาดทรายหรือหินฝุนปดทับทันที 

เพื่อปองกันแอสฟลตไหลเยิ้มออกมานอกรอยแตก และปองกันมิใหยวดยานที่ใชถนนวิ่งทับแอสฟลตที่ใช
อุดจนเกิดเลอะเทอะไมสวยงาม 

 
รูปที่ 2.1.3.สาดทรายปดทับรอยแตกที่อุดดวยดวยแอสฟลตแลว 

2.1.6 ขอแนะนํา 
รอยแตกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของแอสฟลต หากดําเนินการอุดรอยแตกไดทันกอนที่

น้ําซึมผานรอยแตกนั้น จะชวยยืดอายุการใชงานของถนนและประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุงไปได
มาก 
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2.2 วิธีการฉาบผิวทางแบบฟอกซีล (Fog Seal) 

2.2.1 ความหมาย 
การฉาบผิวทางแบบฟอกซีล (Fog Seal) คือ การซอมแซมถนนที่เกิดความเสียหายเฉพาะ

ผิวหนาของชั้นผิวทางในลักษณะที่ปรากฏใหเห็นรอยราวเล็กๆ เปนบริเวณกวางและตอเนื่องแตไมมีความ
กวางและความลึกของรอยราว โดยการพนแอสฟลตชนิดเหลวปดทับรอยราวนั้น 

2.2.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันไมใหน้ําซึมเขาในรอยราวที่เกิดขึ้น และไปสรางความเสียหายแกชั้นผิวทาง 
ข) เพื่อเติมแอสฟลตใหมลงไปทดแทนแอสฟลตเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใชงานเปน
เวลานาน และใหผิวทางแอสฟลตที่ใชงานมานานดูใหมข้ึน 

ค) เพื่อเสริมการยึดเกาะเม็ดวัสดุเขาดวยกัน ชวยปองกันการหลุดรอนบนผิวทางที่อาจเกิดขึ้น
ไดในภายหลัง เปนการเพิ่มอายุการใชงานใหผิวทาง 

2.2.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชในการฉาบผิวทางแบบฟอกซีล คือแอสฟลตอิมัลชันประเภทเซ็ตตัวชา (CSS)  ผสมน้ํา

สะอาดในอัตราสวน 1:1  

2.2.4 เครื่องจักรและเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ ไดแกเครื่องกวาดฝุน 

(Rotary Broom),เครื่องเปาลม (Blower), รถบรรทุกน้ํา (Water Truck) ไมกวาดเปนตน  
ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับพนแอสฟลต ไดแก เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt 

Distributor), เตาตมยางพรอม Hand Spray เปนตน 
ค) เครื่องมือประกอบไดแก แปรง ไมกวาด  กรวยยาง เชือก ฯลฯ 

2.2.5 วิธีการฉาบผิวทางแบบฟอกซีล 
2.2.5.1 การเตรียมพื้นที่ 
ก) กําหนดพื้นที่ ที่ทําการฉาบผิวทางแบบฟอกซีล โดยการขีดเปนกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 
หรือ ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสใหครอบคลุมรอยแตกที่เกิดบนผิวทั้งหมดโดยใหลํ้าเขาไปในสวนที่ยังดี
อยูอยางนอย 30 เซนติเมตร เพื่อใหการฉาบครอบคลุมพื้นที่ ที่ตองการฉาบทั้งหมด 
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รูปที่ 2.2.1 กําหนดพื้นที่ ที่ทําการฉาบผิว 

ข) ทําความสะอาดพื้นที่ โดยใชไมกวาด และ/หรือ เครื่องเปาลม กวาดเศษวัสดุ บนผิว
ทางออกใหหมด หากจําเปนอาจใชน้ําลางทําความสะอาด 

2.2.5.2 การฉาบผิวทางแบบฟอกซีล 
ก) ทําการฉาบผิวทางแบบฟอกซีลดวยวัสดุในขอ 2.2.3 บนพื้นที่ ที่กําหนด ดวยอัตรา 0.5-1.0 
ลิตร/ตารางเมตร  โดยพยายามไมใหแอสฟลตหกเลอะออกนอกกรอบที่กําหนด 

 
รูปที่ 2.2.2 ทําการฉาบผิวทางดวยวัสดุที่เตรียมไว 

ข) ปดการจราจรจนกวาแอสฟลตจะแหงสนิท โดยสังเกตจากฟลมแอสฟลตไมติดลอรถ 
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รูปที่ 2.2.3 ผิวทางเมื่อทําการฉาบผิวทางแบบฟอกซีลเสร็จ รอเปดจราจร 

2.2.6 ขอแนะนํา 
การฉาบผิวทางแบบฟอกซีล ตองใหความระมัดระวังในข้ันตอนการฉาบแอสฟลต เพื่อไมให

แอสฟลตหกเลอะ ผิวทางเดิม 
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2.3 วิธีการฉาบผิวทางแบบชิพซีล (Chip Seal) 

2.3.1. ความหมาย 
การฉาบผิวทางแบบชิพซีล (Chip Seal) เปนการซอมแซมความเสียหายของผิวทางโดยการฉาบ

ผิวหนาบนผิวทางเดิมดวยการพนแอสฟลตลงบนผิวทางกอน แลวโรยและเกลี่ยวัสดุหินยอยหรือกรวดยอย
ปดทับ หลังจากนั้นบดทับใหเรียบ เปนการซอมแซมเพื่อปองกันความเสียหายของผิวทางแอสฟลตที่อาจจะ
เกิดขึ้น ไดแก ผิวทางมีรอยแตกแบบตอเนื่อง ผิวลื่น ผิวหลุดรอน หรือเสื่อมสภาพเฉพาะผวิหนาโดยที ่ความ
ลาด ระดับ ของผิวทางเดิมยังไมมีการทรุดตัวเปนแองหรือรองลอ 

2.3.2. วัตถุประสงค 
ก) เพื่ออุดรอยแตกหรือผิวที่หลุดรอน ปองกันไมใหน้ําซึมผานความเสียหายนั้น ลงไปสูชั้น
โครงสรางทางดานลางอันจะทําใหความเสียหายลุกลามเพิ่มมากขึ้น 

ข) เพื่อเพิ่มความฝด (Skid Resistance) ของผิวทาง  

2.3.3. วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการฉาบผิวทางแบบชิพซีล (Chip Seal) ประกอบดวย 

2.3.3.1 วัสดุแอสฟลต 
สามารถเลือกใชประเภทและเกรด (Grade) อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ คัตแบกแอสฟลต 

RC–3000, RC-800 หรือ แคทอิออนิคแอสฟลตอิมัลชัน CRS-2 หรือ แอสฟลตซีเมนต AC 60-70, AC 70-
80, AC 80-100 

2.3.3.2 วัสดุหินยอยหรือกรวดยอย 
วัสดุหินยอยหรือกรวดยอยใหใช Single Size ขนาด 1/2 นิ้ว  

2.3.3.3 สารผสมเพิ่ม (Additive) 
สารผสมเพิ่มใชในกรณีตองการปรับปรุงคุณสมบัติดานการจับยึดของแอสฟลตกับมวลรวม 

2.3.4. เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ ไดแก เครื่องกวาดฝุน 

(Rotary Broom), เครื่องเปาลม (Blower), รถบรรทุกน้ํา, ไมกวาด เปนตน 
ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับพนแอสฟลต ไดแก เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt 

Distributor), เตาตมยางพรอม Hand Spray เปนตน 
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ค) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเคลือบผิวหรือลางหินยอยหรือกรวดยอย  
ง) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับการโรยและเกลี่ยหินยอยหรือกรวดยอย ไดแก เครื่องโรย
หิน (Aggregate Spreader), รถบรรทุกกระบะเททาย (Dump Truck), เครื่องเกลีย่หนิชนดิ
ลาก (Drag Broom), พลั่ว, ไมกวาด เปนตน 

จ) เครื่องจักร และ เครื่องมือ สําหรับบดทับ ไดแก รถบดลอยาง (Pneumatic Tired Roller) 
เปนตน 

ฉ) เครื่องจักร เครื่องมือประกอบ ไดแก รถตัก (Loader) สําหรับตักหินยอยหรือกรวดยอย, 
กรวยยาง, การาดยาง, พลั่ว, ไมรีดยาง, คราด, อีเตอร, เชือก เปนตน 

2.3.5. วิธีการฉาบผิวทางแบบชิพซีล (Chip Seal) 

2.3.5.1 การเตรียมพื้นที่และวัสดุ 
กอนจะทําการฉาบใหดําเนินการดังนี้ 
ก) กําหนดพื้นที่ที่จะทําการฉาบ โดยการขีดเปนกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือส่ีเหลี่ยมจัตุรัสลง
บนผิวทางที่จะฉาบ ใหครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดที่ตองการฉาบและล้ําเขาไปในสวน
ที่ดีอยูอยางนอย 30 เซ็นติเมตร. เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหลังการฉาบ 
เนื่องจากวัสดุที่บริเวณขอบของความเสียหายนั้น ความจริงเริ่มเสียหายแลวแตยังไม
ปรากฎใหเห็นอยางชัดเจน 

 
รูปที่ 2.3.1 กําหนดพื้นที่ ที่ทําการฉาบผิว 

ข) ทําความสะอาดผิวทางในพื้นที่ที่จะซอมใหสะอาดโดยใช ไมกวาด เครื่องกวาดฝุน หรือ
เครื่องเปาลม เพื่อ กวาด เปา เศษวัสดุที่ไมจับแนน หรือคราบดิน ออกใหหมด ในกรณีที่
คราบดินฝงแนนอาจใชน้ําฉีดลางทําความสะอาด แลวใชเครื่องเปาลม เปาใหแหง 
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ค) ทําการเคลือบผิวหรือลางหินยอยหรือกรวดยอย 
• กรณีที่เปนแอสฟลตซีเมนตหรือคัตแบกแอสฟลต ตองเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย
กอนใชงาน สารที่ใชเคลือบอาจเปน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 

• กรณีที่เปนแอสฟลตอิมัลชัน ไมตองทําการเคลือบผิว แตตองใชน้ําลางหินยอยหรือกรวด
ยอยใหสะอาดกอนใชงาน 

2.3.5.2 การฉาบ 
เมื่อทําการเตรียมพื้นที่ ตามขอ 2.3.5.1 เรียบรอยแลว ใหดําเนินการฉาบ Chip Seal ปดทับ ดังนี้ 
ก) พนหรือราดแอสฟลตลงบนพื้นที่ที่ไดทําความสะอาดเรียบรอยแลว ตามอัตราและอุณหภูมิ
ที่กําหนด 

 
รูปที่ 2.3.2 ราดแอสฟลตที่เตรียมไว 

ข) ทันทีที่พนหรือราดแอสฟลตแลวเสร็จ ใหโรยหินยอยหรือกรวดยอยที่ไดเตรียมไวตาม ขอ 
2.3.5.1 ปดทับหนาแอสฟลตจนหินเรียงเม็ดติดกันแนน ถาในพื้นที่บางสวนไมมีหินปดทับ
หนา ใหใชคนสาดหรือเกลี่ยชวย ในกรณีพื้นที่ขนาดเล็กอาจใชแรงงานคน ใชพลั่วตักวัสดุ
หินยอยหรือกรวดยอยโรยแทน 
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รูปที่ 2.3.3 โรยหินยอยหรือกรวดยอยปดทับหนาแอสฟลต 

ค) ขณะกําลังโรยหินยอยหรือกรวดยอย ใหนํารถบดลอยางหรือเครื่องมืออ่ืนที่เหมาะสม บด
ทับเต็มหนาผิวที่โรยหินยอยหรือกรวดยอยแลวทันที ทั้งนี้ระหวางการบดทับตองระวังไมให
เม็ดหินยอยหรือกรวดยอยแตก 

 
รูปที่ 2.3.4 บดทับจนหินเรียงเม็ดและติดแนน 

ง) ภายหลังที่ทําการบดทับเต็มผิวหนาประมาณ 2 เที่ยวแลว ใหใชเครื่องเกลี่ยหินชนิดลาก 
(Drag Broom) ลากเกลี่ยใหหินยอยหรือกรวดยอยที่เหลือคางซอนกันอยู กระจายลงบน
สวนที่ยังขาด จนหินยอยหรือกรวดยอยปดทับหนาผิวแอสฟลตอยางสม่ําเสมอและตอง
ไมใหหินที่ติดแอสฟลตอยูแลวหลุดออกมา การเกลี่ยใหเกลี่ยเต็มหนาประมาณ 2 เที่ยว ใน
กรณีพื้นที่มีขนาดเล็กอาจใหคนใชคราดเกลี่ยแทน 

จ) บดทับตอไปจนแนใจวาหินจมลงไปในแอสฟลตมากพอและเรียงเม็ดติดแนน 
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รูปที่ 2.3.5 เกล่ียหินยอยใหกระจายอยางสม่ําเสมอ 

ฉ) ปดการจราจรไวใหนานที่สุดเทาที่จะทําได เปนการบมตัวเพื่อใหสารผสมในแอสฟลต
ระเหยกอน สําหรับอากาศปกติใชเวลาดังนี้ 
- แอสฟลตซีเมนต อยางนอย 1/2 ชั่วโมง 
- แอสฟลตอิมัลชัน อยางนอย 5 ชั่วโมง 
- คัตแบกแอสฟลต  อยางนอย 7 ชั่วโมง 

หลังจากแอสฟลตจับหินแนนและแข็งตัวดีแลว ใหกวาดเก็บหินที่อาจจะเหลืออยูอีกบนผิวออก
ทิ้งเสีย 

 
รูปที่ 2.3.6 การเลือกเครื่องมือที่ไมเหมาะสม จะทําใหแอสฟลตเซ็ทตัวกอนที่จะทําการบดทับแลวเสร็จ 

2.3.6 ขอแนะนํา 
เนื่องจากคัตแบกแอสฟลตติดไฟไดงาย จะตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟหรือแกสจากภายนอกมา

ถูกได ทั้งในขณะตมหรือขณะพนคัตแบกแอสฟลต 
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2.4 วิธีการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal) 

2.4.1. ความหมาย 
การฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal คือการซอมแซมความเสียหายของถนนที่เกิดความเสียหาย

เฉพาะชั้นผิวทาง ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น เชน รอยแตก (Cracks) ในแบบที่โครงสรางทางยังไม
เสียหายหรือทรุดตัว, ผิวทางมียางเยิ้ม (Bleeding or Flushing), ผิวทางถูกขัดจนมัน (Polished 
Aggregate), ผิวทางเดิมหลุด (Raveling)  โดยนําสวนผสมของมวลรวม, แอสฟลตอิมัลชัน, น้ํา, Mineral 
Filler รวมทั้งอาจใชสารผสมเพิ่มสําหรับลดหรือเรงการแตกตัวของแอสฟลตอิมัลชัน มาฉาบปดทับผิวทาง
เดิมที่เสียหายนั้น  

ชนิดของการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal แบงเปน 
ก) ชนิดที่ 1 เปนชนิดที่มีสวนละเอียดมาก สามารถซึมแทรกในรอยแตกไดดี มีความยืดหยุน
เหมาะที่จะใชงาน ยารอยแตก, ฉาบเปนผิวทางชั่วคราวเพื่อรอการบูรณะ 

ข) ชนิดที่ 2 เปนชนิดที่มีสวนละเอียดปานกลางที่ยังคงซึมลงไปในรอยแตกได เหมาะที่จะใชงาน
ฉาบผิวทางเดิมที่ขรุขระปานกลางใหเรียบและยารอยแตก เพื่อปองกันน้ําซึมลงในพื้นทาง 

ค) ชนิดที่ 3 เปนชนิดที่มีผิวคอนขางหยาบ สามารถอุดรอยที่หินผิวเดิมหลุดไดดี ปรับระดับผิว
เดิมไดเล็กนอย เหมาะสําหรับใชงาน ฉาบผิวเดิมที่มีความขรุขระมาก, ฉาบเปนชั้นแรก 
หรือชั้นที่สอง ในการฉาบผิวแบบ Slurry Seal หลายชั้น, ฉาบผิวทางที่ผิวทางเดิมหลุด 
(Raveling) 

การเลือกชนิดของการฉาบผิวแบบ Slurry Seal ใหมีความเหมาะสม ควรพิจารณาจากสภาพ
ผิวหนาของผิวทางเดิม, ส่ิงแวดลอม และวัตถุประสงคของการใชงาน 

2.4.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันไมใหน้ําซึมผานรอยแตก ลงไปทําลายความแข็งแรงชั้นโครงสรางทางดานลาง  
ข) เพื่อเพิ่มความฝด (Skid Resistance) ใหกับผิวทางเดิม ในกรณีผิวทางเดิมล่ืน (Skid 

Hazard) 
ค) เพื่อเพิ่มความเรียบใหกับผิวทางเดิม ในกรณีผิวทางเดิมหลุด (Raveling) 
ง) ใชในรูปแบบของการซอมชั่วคราว (Temporary Repair) ของถนนที่เกิดความเสียหายลึก
ลงไปถึงชั้นโครงสรางทาง แตยังไมสามารถดําเนินการซอมอยางเต็มรูปแบบในขณะนั้นได 
เพื่อยืดอายุการใชงานของถนนระหวางรอการบูรณะ 

2.4.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชในการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal เปนวัสดุผสมซึ่งประกอบดวย 
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2.4.3.1 วัสดุแอสฟลตอิมัลชัน 
แอสฟลตอิมัลชันที่ใชในการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal คือ CSS-1 หรือ CSS-1h 

2.4.3.2 วัสดุสารผสมเพิ่ม  
วัสดุสารผสมเพิ่มใชสําหรับทําใหแอสฟลตอิมัลชัน แตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลง หรือใชเพื่อให

แอสฟลตเคลือบมวลรวมไดดียิ่งขึ้น  

2.4.3.3 น้ํา 
น้ําที่ใชจะตอง ใส สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 

2.4.3.4 มวลรวม (Aggregate)  
มวลรวมที่ใชในการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal คือ หินโม ถาจําเปน อาจใชหินโมผสมทรายที่มี

คาดูดซึมน้ําไมเกินรอยละ 1.25 ในอัตราสวนที่มีทรายไมเกินรอยละ 50 ของน้ําหนักมวลรวมทั้งหมด ทั้งนี้
ใหข้ึนอยูกับการออกแบบสวนผสม 

2.4.3.5 Mineral Filler  
Mineral Filler เชน ปูนซีเมนต ปูนขาว ใชเปนสวนหนึ่งของมวลรวมเมื่อตองการปรับปรุง 

Workability หรือ Gradation และตองใชในปริมาณนอยที่สุดเทาที่จําเปน 

2.4.4. เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ ไดแก เครื่องกวาดฝุน 

(Rotary Broom), เครื่องเปาลม (Blower), รถบรรทุกน้ํา (Water Truck), ไมกวาด เปนตน 
ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับผสมวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต  
ค) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับฉาบ สวนผสม Slurry Seal ไดแก เครื่องฉาบดวยมือ, 
กระสอบ, พลั่วและคราด เปนตน  

ง) เครื่องมือประกอบ ไดแก แปรง ไมกวาด พลั่ว กระสอบปาน กรวยยาง เชือก ฯลฯ 
หมายเหตุ เครื่องจักร Slurry Seal ทําหนาที่ทั้ง ขอ ข) และ ค) 

2.4.5 วิธีการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal 

2.4.5.1 การเตรียมพื้นที่ 
กอนทําการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
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ก) กรณีไมไดฉาบผิวทางเต็มความกวางของถนน ใหกําหนดพื้นที่ ที่จะทําการฉาบผิว โดย
การขีดเปนกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือส่ีเหลี่ยมจัตุรัสใหครอบคลุมความเสียหาย ที่
ตองการฉาบผิวและใหลํ้าเขาไปในสวนที่ยังดีอยูอยางนอย 30 เซนติเมตร เพื่อปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกหลังการฉาบ  

ข) ทําความสะอาดพื้นที่ โดยใชไมกวาด และ/หรือ เครื่องเปาลม กวาดเศษวัสดุหรือวัสดุที่ไม
จับยึดแนนออกใหหมด เพื่อใหสวนผสมใหมที่ใชฉาบเกาะยึดกับผิวทางเดิมไดดี 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผิวเดิมมีรอยแตกขนาดกวางพอที่น้ําจะแทรกได หามทําความสะอาดโดยใชน้ําลาง 

 
รูปที่ 2.4.1 เตรียมพื้นที่สําหรับการฉาบผิวทาง 

ค) กรณีใช เครื่องจักร Slurry Seal Machine ใหดําเนินการตรวจสอบกอนใชงานดังนี้ 
• ตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณวัสดุตางๆ (Calibrate) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณ
วัสดุที่เปดลงในถังผสมที่อานจากเครื่องกับปริมาณวัสดุที่ปลอยลงไปจริง 

• ตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
ง) กรณีใช คนผสมโดยใชเครื่องมือผสมแบบงายๆ เชน กระบะผสมหรือเครื่องผสมคอนกรีต 
ใหตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ และความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวง รวมไปถึง
สภาพความพรอมของการใชงานดวย 

 
รูปที่ 2.4.2 อุปกรณวัดของเครื่องจักร Slurry Seal Machine 
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ง) หากผิวทางเดิมเปนผิวแหงมีหินโผลโดยไมมีแอสฟลตเหลืออยู ตองฉีดน้ําเปนฝอยใหผิว
ทางเปยกอยางสม่ําเสมอกอนฉาบผิว 

2.4.5.2 การผสม 
ในการผสม สวนผสม Slurry Seal ตองผสมวัสดุตางๆ ตามขอ 2.4.3 ใหตรงตามแบบสวนผสม 

(Mix Design) ที่ออกแบบไวและตองกวนสวนผสมทั้งหมดใหเปนเนื้อเดียวกันกอนที่จะทําการฉาบ โดย
ข้ันตอนการผสมวัสดุตางๆ มีดังนี้ 

ก) ผสมมวลรวมกับซีเมนตใหเขากันในลักษณะผสมแหง  
ข) ผสมวัสดุสารผสมเพิ่มกับน้ําสะอาด 
ค) เทสวนผสม ข) ลงผสมกับสวนผสม ก) และกวนใหเขากัน 
ง) เติมแอสฟลตอิมัลชันลงไปผสม 

หมายเหตุ ปริมาณน้ําที่ใชอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบสวนผสม (Mix Design) ข้ึนอยูกับปริมาณ
ความชื้นของมวลรวมขณะที่ทําการผสม ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําที่ใช จะตองไมทํา
ใหสวนผสม Slurry Seal ไมแหงหรือเหลวเกินไปจนทําใหเกิดปญหาในขั้นตอนการฉาบ 

2.4.5.3 การฉาบ 
ก) ทําการฉาบสวนผสมดวยเครื่องจักร Slurry Seal Machine หรือฉาบดวยมือ โดยพยายาม
ใหสวนผสมของ Slurry Seal เมื่อฉาบบนผิวทางแลว จะตอง 
• มีสวนผสมคงที่ตามตองการ 
• ไมเปนกอง  ไมเปนกอน  ไมมีหินที่ไมถูกผสมกับแอสฟลตอิมัลชัน  ไมมีการแยกตัว
ระหวางแอสฟลตอิมัลชันและสวนละเอียดออกจากหินหยาบ ไมมีหินหยาบตกอยู
สวนลางของวัสดุผสม 

• ตองไมมีรอยขีด รอยแยก ปรากฏใหเห็นบนผิวที่ฉาบเรียบรอยแลว 
ถาเกิดกรณีเชนนี้จะตอง ตักวัสดุผสมนี้ออก ทําการตกแตง และแกไขเรียบรอย 

 
รูปที่ 2.4.3 การฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal 
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ข) หากรอยตอตามยาวหรือตามขวางเกิดเปนสันนูนสูงเกินไปดูไมเรียบรอย ใหใชกระสอบ
ลากหรือเครื่องลากชนิดอื่น  

 
รูปที่ 2.4.4 ผิวทางแบบ Slurry Seal ที่เพิ่งฉาบเสร็จ 

2.4.5.4 การบม 
ก) ใหบม Slurry Seal ทิ้งไว จนสีของสวนผสมเปลี่ยนจากสีน้ําตาลเปนสีดํา และใชกระดาษ
ซับน้ําบนผิว Slurry Seal แลวไมมีน้ําเหลืออยู จึงเปดใหการจราจรผาน ซึ่งโดยปกติใชเวลา
ไมเกิน 3 ชั่วโมง 

 
รูปที่ 2.4.5 ผิวทางแบบ Slurry Seal ที่บมและแหงแลว 

ข) ในกรณี ทางแยก  ทางเชื่อม ใหสาดทรายหรือหินฝุน เพื่อใหรถยนตผานได 
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รูปที่ 2.4.6 การสาดทรายบริเวณทางเช่ือม 

หมายเหตุ การกอสราง  Slurry Seal  ชนิดที่  1  ชนิดที่ 2  และชนิดที่  3  ไมจําเปนตองบดทับ 

2.4.6. ขอแนะนํา 
ก) การขนสงแอสฟลตอิมัลชัน ในกรณีเปนถัง (Drum) โดยเฉพาะการขนขึ้นและลงตอง
ระมัดระวังไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันไดรับการกระทบกระเทือนรุนแรงมาก เพราะ
อาจจะทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 

ข) กอนใชแอสฟลตอิมัลชันที่บรรจุถังตั้งเก็บรอไวนานๆ  ควรกลิ้งถังไปมาอยางนอยดานละ 5
คร้ัง กอนบรรจุลงในเครื่องผสม Slurry Seal ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมีลักษณะเปน
เนื้อเดียวกัน 

ค) ทุกครั้งที่ทําการผสม Slurry Seal เสร็จแลว ควรลางเครื่องผสมใหสะอาด มิฉะนั้นจะมี
แอสฟลตเกาะติดแนนในเครื่อง ทําใหไมสะดวกในการทํางานวันตอไป 

ง) เมื่อเปดถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันออกใช ควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาอยางดี มิฉะนั้น
น้ําในถังจะระเหยได ซึ่งจะทําใหแอสฟลตอิมัลชันหมดสภาพเปนแอสฟลตอิมัลชันได 
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2.5 วิธีการปะซอมผิวทาง (Skin Patching) 

2.5.1 ความหมาย  
การปะซอมผิวทาง (Skin Patching) คือการซอมแซมความเสียหายของถนนที่เกิดความเสียหาย

เฉพาะชั้นผิวทาง โดยนําผิวทางเดิมที่เสียหายออกและนําสวนผสมใหมมาปรับใหเรียบ ลักษณะความ
เสียหายที่เกิดขึ้น เชน รอยแตก (Cracks)  ผิวหลุดรอน (Disintegration)  ผิวชํารุดเปนหลุมบอ (Pot Hole)  
ผิวทางเกิดการเคลื่อนตัว (Slippage Cracks)  

2.5.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันไมใหน้ําซึมผานความเสียหายนั้น ลงไปสูชั้นโครงสรางทางดานลางอันจะทาํให
ความเสียหายลุกลามเพิ่มมากขึ้น  

ข) เพื่อคืนสภาพชั้นผิวทางของถนนใหกลับมาใชงานไดตามปกติ  
ค) ใชในรูปแบบของการซอมชั่วคราว (Temporary Repair) ของถนนที่เกิดความเสียหายลึก
ลงไปถึงชั้นโครงสรางทาง แตยังไมสามารถดําเนินการซอมอยางเต็มรูปแบบของโครงสราง
ชั้นทางในขณะนั้นได จึงจําเปนตองซอมแซมชั้นผิวทางไวกอน เพื่อปองกันไมใหความ
เสียหายเพิ่มมากขึ้น 

2.5.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการปะซอม ประกอบดวย 

2.5.3.1 วัสดุแอสฟลตสําหรับ Tack Coat 
วัสดุแอสฟลตที่ใชสําหรับ Tack Coat ทําหนาที่เชื่อมประสานผิวทางเดิมกับวัสดุปะซอม โดยจะ

ใชแอสฟลตชนิดเหลวประเภทเซ็ตตัวเร็ว สามารถใชไดทั้ง คัตแบกแอสฟลต (RC) หรือแอสฟลตอิมัลชัน 
(CRS)  

2.5.3.2 วัสดุแอสฟลตสําหรับ Prime Coat   
วัสดุแอสฟลตที่ใชสําหรับ Prime Coat ทําหนาที่เชื่อมประสานชั้นพื้นทางกับวัสดุปะซอม โดยจะ

ใชแอสฟลตชนิดเหลวประเภทเซ็ตตัวปานกลาง สามารถใชไดทั้ง คัตแบกแอสฟลต (MC) หรือแอสฟลต
อิมัลชัน (CSS) 

2.5.3.3 วัสดุสําหรับปะซอมผิวทาง 
การปะซอมผิวทางแอสฟลตจะใชวัสดุผสมเสร็จ (Premix) ที่ไดจากการนําเอาวัสดุมวลรวม 

(Aggregate) มาผสมกับแอสฟลต ซึ่งสามารถเลือกใชได 3 ชนิด คือ 
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ก) Premix ชนิดผสมรอน (Hot Mix) ที่ไดจากการผสมรอนระหวางวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต
ซีเมนต 

ข) Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ไดจากการผสมระหวางวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต
อิมัลชัน 

ค) Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ไดจากการผสมระหวางวัสดุมวลรวมกับคัตแบก
แอสฟลต  

2.5.4 เครื่องจักรและเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับตัดรอยตอ ไดแก เครื่องมือตัดรอยตอ, เครื่องเจาะขุดผิว
ทางและชั้นทาง เปนตน 

ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ ไดแก เครื่องกวาดฝุน 
(Rotary Broom), เครื่องเปาลม (Blower), รถบรรทุกน้ํา (Water Truck), ไมกวาด เปนตน 

ค) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับผสมวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต  
ง) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับพนแอสฟลต ไดแก เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt 

Distributor), เตาตมยางพรอม Hand Spray เปนตน 
จ) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับปูสวนผสม ไดแก เครื่องปู (Paver or Finisher), รถเกลี่ย
ปรับระดับ (Motor Grader), พลั่วและคราด เปนตน  

ฉ) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับบดทับ ไดแก รถบดลอเหล็ก 2 ลอ (Static Steel–
Wheeled Tandem Roller), รถบดลอยาง (Pneumatic–Tired Roller), รถบดสั่นสะเทือน 
(Vibratory Roller), รถบดลอเหล็กขนาดเบา หรือรถบดสั่นสะเทือนขนาดเบา หรือ Frog 
Jump, เครื่องมือกระทุง (Hand Tamper) เปนตน 

ช) เครื่องมือประกอบ ไดแก ไมบรรทัดวัดความเรียบ (Straightedge)  ไมกวาด  พลั่ว  อีเตอร  
การาดยาง  ไมรีดยาง  เทาชาง  กรวยยาง  เชือก  แปรง  เปนตน 

2.5.5 วิธีการปะซอมผิวทาง 

2.5.5.1 การเตรียมพื้นที่ 
กอนจะทําปะซอมใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
ก) กําหนดพื้นที่ ที่จะทําการปะซอม โดยการขีดเปนกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือส่ีเหลี่ยม
จัตุรัสใหครอบคลุมความเสียหาย ที่ตองการปะซอมและใหลํ้าเขาไปในสวนที่ยังดีอยูอยาง
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นอย 30 เซนติเมตร เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกหลังการปะซอม เนื่องจาก
วัสดุที่บริเวณขอบของความเสียหายนั้น ความจริงเริ่มเสียหายแลวแตยังไมปรากฏใหเห็น
อยางชัดเจน 

ข) ตัด–ขุด รอบบริเวณที่จะทําการปะซอม ที่ไดทําการขีดกรอบไวแลว ใหมีความลึกถึงชั้นผิว
ทางที่เสียหาย และนําวัสดุเกาทิ้งใหหมด โดยขอบรอยตัดตองเรียบและตั้งฉาก เพื่อปองกัน
การทรุดตัวที่ไมเทากันและการเคลื่อนตัว (Slip) บริเวณรอยตอ 

 
รูปที่ 2.5.1 ตัดขอบตามพื้นที่ๆ จะทําการปะซอม 

 
รูปที่ 2.5.2 รอยตัดตองเรียบและตั้งฉาก 
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รูปที่ 2.5.3 รอยตัดที่ไมไดมาตรฐาน 

ค) ทําความสะอาดพื้นที่ โดยใชไมกวาด หรือ เครื่องเปาลม กวาดเศษวัสดุหรือวัสดุที่ไมจับ
ยึดแนนออกใหหมด เพื่อใหสวนผสมใหมที่ใชปะซอมเกาะยึดกับพื้นทางเดิมไดดี 

ง) ทํา Prime Coat หรือ Tack Coat เพื่อใหวัสดุผสมที่ใชปะซอม ติดกับผิวทางและชั้นทาง
เดิมเปนเนื้อเดียวกัน ทั้งนี้ การ Prime Coat หรือ Tack Coat จะตองระวังไมใหแอสฟลต
หกเลอะบนผิวทางเดิม ซึ่งจะทําใหวัสดุอ่ืนเกาะติดผิวทางเดิมทําใหเกิดความสกปรกหรือ
อาจเกิดการเยิ้ม (Bleeding) ที่ผิวทางเดิมได 

 
รูปที่ 2.5.4 Tack Coat พื้นที่ ที่จะปะซอม 

การ Prime Coat หรือ Tack Coat ใหพิจารณาตามแตละกรณีดังนี้ 
• กรณีขุดร้ือผิวทางที่เสียหายออกแลว พื้นลางยังเปนชั้นผิวแอสฟลต ใหทําการ Tack 

Coat บนพื้นลางและขอบหลุมทุกดาน 
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• กรณีขุดร้ือผิวทางที่เสียหายออกแลว พื้นลางเปนชั้นพื้นทาง ใหทําการ Prime Coat บน
พื้นลาง และ Tack Coat ขอบ หลุมทุกดาน 

หมายเหตุ การจะเลือกทํา  Prime Coat หรือ Tack Coat หากมิไดระบุไว ใหอยูในดุลยพินิจของนายชาง  
ผูควบคุมงาน 

2.5.5.2 การปะซอม 
เมื่อทําการเตรียมพื้นที่ ตามขอ 2.5.5.1 เรียบรอยแลว ใหดําเนินการปะซอมดังนี้ 
ก) ปู Premix ดวยเครื่องปู หรือรถเกลี่ยปรับระดับ หรือเกลี่ยปรับดวยแรงคน โดยใหพิจารณา
ถึงขนาดและความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะทําการปะซอม แตส่ิงที่ควรคํานึงถึงคือ Premix 
ที่ปูจะตองมีความสม่ําเสมอทั้งปริมาณและขนาดคละตลอดทั้งหลุม  

 
รูปที่ 2.5.5 ปูวัสดุ Premix 

ข) เกลี่ยแตง Premix โดยพยายามเกลี่ยแตงใหเรียบและตองเผื่อความสูงไวเล็กนอยเพื่อวา
เมื่อทําการบดทับจนไดความแนนตามตองการแลวสวนผสมใหมที่ปะซอมและผิวทางเดิม
จะเรียบเสมอกันพอดี 

ค) บดทับผิวทาง โดยเลือกใชเครื่องจักรบดทับชนิดตางๆ ตามขนาดและความเหมาะสมของ
พื้นที่ ที่จะทําการปะซอม การบดทับแบงเปน 3 กรณี และมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

• กรณีที่ 1 การบดทับ Premix ชนิดผสมรอน 
- บดทับข้ันตน (Initial Breakdown Rolling) ดวยรถบดลอเหล็กหรือรถบดสั่นสะเทือน 1 
เที่ยว 

- ตรวจสอบระดับและความเรียบของผิวทางดวยไมบรรทัดวัดความเรียบ  หากตองเสริม
แตงปรับระดับใหมใหดําเนินการตอเนื่องทันที แลวบดทับข้ันตนใหม 
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- บดทับตอดวยการบดทับข้ันกลาง (Intermediate Rolling) ดวยรถบดลอยางประมาณ 
6-10  เที่ยว 

- บดทับข้ันสุดทาย (Finish Rolling) ดวยรถบดลอเหล็กโดยไมส่ันสะเทือน จนไดผิวทางที่
เรียบและแนนไดระดับที่ตองการ 

• กรณีที่ 2 สําหรับ Premix ชนิดผสมเย็น 
- ดําเนินการบดทับข้ันตน ดวยรถบดลอเหล็กหรือรถบดสั่นสะเทือน 
- ตรวจสอบระดับและความเรียบของผิวทางดวยไมบรรทัดวัดความเรียบ หากตองเสริม
แตงปรับระดับใหมใหดําเนินการตอเนื่องทันที  แลวบดทับข้ันตนจนครบ 2-4 เที่ยว 

- ใชหินฝุนแหงสาดเกลี่ยใหสม่ําเสมอทับหนาในอัตรา 2-4 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
- บดทับข้ันกลางดวยรถบดลอยางประมาณ 6-10  เที่ยว  
- บดทับข้ันสุดทายดวยรถบดลอเหล็กโดยไมส่ันสะเทือน จนไดผิวทางที่เรียบและแนนได
ระดับที่ตองการ 

• กรณีที่ 3 การบดทับสําหรับงานปะซอมขนาดเล็ก ที่ไมสามารถใชเครื่องจักรบดทับ 
ขนาดใหญได 

- ใหพิจารณาการใชเครื่องจักรและรูปแบบการบดทับ ตามดุลยพินิจของนายชางผู
ควบคุมงาน แตทั้งนี้ตองพยายามใหเปนไปตามรูปแบบการบดทับ ตามกรณีที่ 1 หรือ 2 
ใหไดมากที่สุด และ ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ วัสดุ Premix ที่บดทับแลวจะตองเรียบ ไดระดับ 
และมีความแนนตามขอกําหนด 

 
รูปที่ 2.5.6 บดทับดวยรถบดลอเหล็ก 
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รูปที่ 2.5.7 กรณีปูทับดวย Cold Mix ตองสาดหินฝุนปดทับตลอด 

2.5.6 ขอแนะนํา 
ก) การปูทับดวย Cold Mix ตองสาดหินฝุนปดทับหนาตลอด  
ข) เนื่องจากคัตแบกแอสฟลตติดไฟไดงาย  จึงตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟ หรือแกสจาก
ภายนอกมาถูกได  ทั้งในขณะตมหรือขณะพนคัตแบกแอสฟลต 
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2.6 วิธีการขุดซอมผิวทาง (Deep Patching) 

2.6.1 ความหมาย 
การขุดซอมผิวทาง (Deep Patching) คือ การซอมแซมความเสียหายของถนนที่ความเสียหาย

เกิดขึ้นในระดับที่ลึกกวาชั้นผิวทาง ดังนั้นจึงตองขุดลงไปซอมแซมชั้นทางที่เสียหายนั้นกอน แลวจึงจะทํา
การปูและปดทับดวยผิวทางแอสฟลต เพื่อคืนสภาพโครงสรางชั้นทาง ใชกับลักษณะความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
เชน รอยแตกแบบหนังจระเข (Alligator Cracks) การบวมแตก (Upheaval) ผิวหลุดรอน (Disintegration) 
เปนตน 

2.6.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันความเสียหายของชั้นโครงสรางทาง ไมใหเกิดความเสียหายลุกลามเพิ่มมากขึ้น 
ข) เปนการซอมแบบถาวรเพื่อแกไขปรับปรุงใหโครงสรางถนนกลับมามีความแข็งแรงดังเดิม 

2.6.3 วัสดุ  
วัสดุที่ใชสําหรับการขุดซอม ประกอบดวย 

2.6.3.1 วัสดุแอสฟลตสําหรับ Tack Coat 
วัสดุแอสฟลตที่ใชสําหรับ Tack Coat ทําหนาที่เชื่อมประสานขอบผิวทางเดิมกับวัสดุผิวทาง

แอสฟลต (Premix) โดยจะใชแอสฟลตชนิดเหลวประเภทเซ็ตตัวเร็ว สามารถใชไดทั้ง คัตแบกแอสฟลต 
(RC) หรือแอสฟลตอิมัลชัน (CRS)  

2.6.3.2 วัสดุแอสฟลตสําหรับ Prime Coat   
วัสดุแอสฟลตที่ใชสําหรับ Prime Coat ทําหนาที่เชื่อมประสานพื้นทางกับวัสดุผิวทางแอสฟลต 

(Premix) โดยจะใชแอสฟลตชนิดเหลวประเภทเซ็ตตัวปานกลาง สามารถใชไดทั้ง คัตแบกแอสฟลต (MC) 
หรือแอสฟลตอิมัลชัน (CSS) 

2.6.3.3 วัสดุสําหรับกอสรางชั้นผิวทางแอสฟลต 
การปูผิวทางแอสฟลตจะใชวัสดุผสมเสร็จ (Premix) ที่ไดจากการนําเอาวัสดุมวลรวม 

(Aggregate) มาผสมกับแอสฟลต ซึ่งสามารถเลือกใชได 3 ชนิด คือ 
ก) Premix ชนิดผสมรอน (Hot Mix) ที่ไดจากการผสมรอนระหวางวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต
ซีเมนต 

ข) Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ไดจากการผสมระหวางวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต
อิมัลชัน 
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ค) Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ไดจากการผสมระหวางวัสดุมวลรวมกับ     
คัตแบกแอสฟลต  

2.6.3.4 วัสดุสําหรับกอสรางชั้นทาง 
วัสดุกอสรางชั้นทางใดใหเปนไปตามมาตรฐานของชั้นทางนั้น ทั้งนี้การเลือกใชวัสดุใหอยูในดุลย

พินิจของนายชางผูควบคุมงาน ซึ่งอาจใชวัสดุที่มีคุณภาพดีกวานํามาทดแทนวัสดุของชั้นทางนั้นๆ ได 

2.6.4 เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับตัดรอยตอ ไดแก เครื่องมือตัดรอยตอ, เครื่องเจาะขุดผิว
ทางและชั้นทาง เปนตน 

ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ ไดแก เครื่องกวาดฝุน 
(Rotary Broom), เครื่องเปาลม (Blower), รถบรรทุกน้ํา (Water Truck), ไมกวาด เปนตน 

ค) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับผสมวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต  
ง) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับพนแอสฟลต ไดแก เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt 

Distributor), เตาตมยางพรอม Hand Spray เปนตน 
จ) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับปูสวนผสม ไดแก เครื่องปู (Paver or Finisher), รถเกลี่ย
ปรับระดับ (Motor Grader), พลั่วและคราด เปนตน  

ฉ) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับบดทับ ไดแก รถบดลอเหล็ก 2 ลอ (Static Steel–
Wheeled Tandem Roller), รถบดลอยาง (Pneumatic–Tired Roller), รถบดสั่นสะเทือน 
(Vibratory Roller), รถบดลอเหล็กขนาดเบา หรือรถบดสั่นสะเทือนขนาดเบา หรือ Frog 
Jump, เครื่องมือกระทุง (Hand Tamper) เปนตน 

ช) เครื่องมือประกอบ ไดแก ไมบรรทัดวัดความเรียบ (Straightedge)  ไมกวาด  พลั่ว  อีเตอร  
การาดยาง  ไมรีดยาง  เทาชาง  กรวยยาง  เชือก  แปรง  เปนตน 

2.6.5 วิธีการขุดซอมผิวทาง 

2.6.5.1 การเตรียมพื้นที่ 
กอนที่จะทําการขุดซอม ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

ก) กําหนดพื้นที่ ที่จะทําการขุดซอม โดยการขีดเปนกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือส่ีเหลี่ยม
จตุรัสใหครอบคลุมความเสียหายที่ตองการขุดซอมและใหลํ้าเขาไปในสวนที่ยังดีอยูอยาง
นอย 30 เซนติเมตร เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกหลังการขุดซอม เนื่องจาก
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วัสดุที่บริเวณขอบของความเสียหายนั้น ความจริงเริ่มเสียหายแลวแตยังไมปรากฏความ
เสียหายใหเห็นอยางชัดเจน  

ข) เลื่อยตัดผิวทางตามรอยเสนกรอบ ใหผิวทางแยกขาดจากกัน 

 
รูปที่ 2.6.1 ขุดตามพื้นที่ที่จะทําการซอม 

2.6.5.2 การขุดร้ือ 
ก) ขุด สกัด ร้ือเอาผิวทาง และวัสดุชั้นทางที่ชํารุดเสียหายในบริเวณที่ขุดซอมออกใหลึกมาก
ที่สุดเทาที่จําเปนจนถึงชั้นแนนแข็ง ตัดแตงขอบผิวทางและหลุมใหเรียบโดยตั้งฉากกับผิว
ทางและชั้นทางเดิม ทําความสะอาดกนหลุมและนําเศษวัสดุที่หลุดรวนออกใหหมด 

 
รูปที่ 2.6.2 ขุดรื้อชั้นผิวทางและชั้นที่ชํารุดเสียหายออก 

ข) บดทับกนหลุมใหแนนและเรียบเสมอกัน 
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รูปที่ 2.6.3 บดทับกนหลุมใหมีความเรียบ 

2.6.5.3 การกอสรางชั้นทางกลับคืน 
ก) นําวัสดุชั้นทางที่ไดมาตรฐานและมีความชื้นพอเหมาะมาดําเนินการกอสรางชั้นทางตางๆ 
กลับคืนตามโครงสรางชั้นทางเดิม ตามมาตรฐานวิธีการกอสรางของวัสดุชั้นทางนั้นๆ  ทํา
การกอสรางจนถึงระดับชั้นพื้นทางจนเรียบรอย ทั้งนี้ อาจจะเลือกใชวัสดุชั้นทางที่มี
คุณภาพดีกวาวัสดุชั้นทางเดิมมาใชแทนก็ได 

 
รูปที่ 2.6.4 นําวัสดุช้ันทางที่เหมาะสมมากอสรางตามขอกําหนด 

ข) ทําการ Prime Coat บนพื้นทางที่เติมลงไปใหม และ Tack Coat ขอบหลุมทุกดาน 
หมายเหตุ การจะเลือกทํา  Prime Coat หรือ Tack Coat บนพื้นทาง หากมิไดระบุไว ใหอยูในดุลยพินิจ

ของนายชางผูควบคุมงาน 
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รูปที่ 2.6.5 ทําการ Prime Coat 

2.6.5.4 การกอสรางชั้นผิวทางกลับคืน 
ก) ปู Premix ดวยเครื่องปู หรือรถเกลี่ยปรับระดับ หรือเกลี่ยปรับดวยแรงคน บนพื้นทางที่ได
ทําการ Prime Coat หรือ Tack Coat ไวแลวนั้น โดยใหพิจารณาถึงขนาดและความ
เหมาะสมของพื้นที่ที่จะทําการขุดซอม แตส่ิงที่ควรคํานึงถึงคือ Premix ที่ปูจะตองมีความ
สม่ําเสมอทั้งปริมาณและขนาดคละตลอดทั้งหลุม 

ข) การเกลี่ยแตงวัสดุ Premix ตองพยายามเกลี่ยแตงใหเรียบและตองเผื่อความสูงไวเล็กนอย 
เพื่อวาเมื่อบดทับจนไดความแนนตามตองการแลว สวนผสม Premix ใหมและผิวทางเดิม
จะเรียบเสมอกันพอดี 

 
รูปที่ 2.6.6 ปูวัสดุ Premix พรอมเกลี่ยแตงปรับระดับใหเรียบ 
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ค) การบดทับผิวทาง โดยเลือกใชเครื่องจักรบดทับชนิดตางๆ  ตามขนาดและความ
เหมาะสมของพื้นที่ ที่จะทําการขุดซอม การบดทับแบงเปน 3 กรณี และมีข้ันตอน
การดําเนินการ ดังนี้ 

• กรณีที่ 1 การบดทับ Premix ชนิดผสมรอน 
- บดทับข้ันตน (Initial Breakdown Rolling) ดวยรถบดลอเหล็กหรือรถบดสั่นสะเทือน 1 
เที่ยว 

- ตรวจสอบระดับและความเรียบของผิวทางดวยไมบรรทัดวัดความเรียบ หากตองเสริม
แตงปรับระดับใหมใหดําเนินการตอเนื่องทันที แลวบดทับข้ันตนใหม  

- บดทับตอดวยการบดทับข้ันกลาง (Intermediate Rolling) ดวยรถบดลอยางประมาณ 
6-10 เที่ยว 

- บดทับข้ันสุดทาย (Finish Rolling) ดวยรถบดลอเหล็กโดยไมส่ันสะเทือน จนไดผิวทางที่
เรียบและแนนไดระดับที่ตองการ 

• กรณีที่ 2 การบดทับสําหรับ Premix ชนิดผสมเย็น 
- ดําเนินการบดทับข้ันตน ดวยรถบดลอเหล็กหรือรถบดสั่นสะเทือน 
- ตรวจสอบระดับและความเรียบของผิวทางดวยไมบรรทัดวัดความเรียบ หากตองเสริม
แตงปรับระดับใหมใหดําเนินการตอเนื่องทันที แลวบดทับข้ันตนจนครบ 2-4 เที่ยว    

- ใชหินฝุนแหง สาดเกลี่ยใหสม่ําเสมอทับหนาในอัตรา 2 - 4 กิโลกรัมตอตารางเมตร  
- บดทับข้ันกลางดวยรถบดลอยางประมาณ 6 - 10 เที่ยว  
- บดทับข้ันสุดทาย ดวยรถบดลอเหล็กโดยไมส่ันสะเทือน จนไดผิวทางที่เรียบและแนนได
ระดับที่ตองการ 

กรณีที่ 3 การบดทับสําหรับงานขุดซอมขนาดเล็ก ที่ไมสามารถใชเครื่องจักรบดทับขนาด
ใหญได 

- ใหพิจารณาใชเครื่องจักรและรูปแบบการบดทับ ตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุม
งาน แตทั้งนี้ตองพยายามใหเปนไปตามรูปแบบการบดทับตาม กรณีที่ 1 หรือ กรณีที่ 2 
ใหไดมากที่สุด และสิ่งสําคัญที่สุด คือ วัสดุ Premix ที่บดทับแลวตองเรียบ ไดระดับ 
และมีความแนนตามขอกําหนด 
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รูปที่ 2.6.7 บดทับ 

2.6.6.ขอแนะนํา 
ก) การปูทับดวย Cold Mix ใหสาดหินฝุนปดทับหนาตลอด 
ข) เนื่องจาก คัตแบกแอสฟลตติดไฟไดงาย จะตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟหรือแกสจาก
ภายนอกมาถูกได ทั้งในขณะตมหรือขณะพนแอสฟลต 
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2.7 วิธีการเสริมผิวแอสฟลต (Asphalt Overlay) 

2.7.1 ความหมาย 
การเสริมผิวแอสฟลต (Asphalt Overlays) คือ การซอมแซมถนนเดิมโดยการเสริมวัสดุผิวทาง

แอสฟลตบนผิวทางเดิม เพื่อแกไขความเสียหายของผิวทางและเสริมความแข็งแรงใหแกโครงสรางถนน 

2.7.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อแกไขผิวทางเดิม ไดแก 

• ปรับแกรูปทรงทางเรขาคณิตใหไดมาตรฐาน เชน ความลาดเอียงตามขวางและตามยาว 
(Crown Slope & Profile Grade) และ รูปตัด (Cross Section) ของถนน 

• ปรับปรุงความราบเรียบของการขับข่ี (Ride Smoothness)  
• ปรับระดับผิวทางที่ทรุดตัวเปน แอง (Depression), รองลอ (Rutting) หรือ ผิวหลุดรอน 
• ปรับปรุงเพิ่มความฝด (Skid Resistance) ของผิวทาง 

ข) เพื่อเสริมเพิ่มความแข็งแรงใหแกโครงสรางถนนเดิม เปนการยืดอายุการใชงานของถนน 

2.7.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการเสริมผิวแอสฟลต ประกอบดวย 

2.7.3.1 วัสดุแอสฟลตสําหรับ Tack Coat 
วัสดุแอสฟลตที่ใชสําหรับ Tack Coat ทําหนาที่เชื่อมประสานผิวทางเดิมกับวัสดุผิวทางแอสฟลต 

(Premix) ที่จะปูเสริมทับลงไป สามารถใชไดทั้ง คัตแบกแอสฟลต (RC) หรือ แอสฟลตอิมัลชัน (CRS) 

2.7.3.2 วัสดุผิวทางแอสฟลต (Premix) สําหรับการเสริมผิวแอสฟลต 
การเสริมผิวทางแอสฟลต จะใชวัสดุผสมเสร็จ (Premix) ที่ไดจากการนําเอาวัสดุมวลรวม 

(Aggregate) มาผสมกับแอสฟลต ซึ่งสามารถเลือกใชได 2 ชนิด คือ 
ก) Premix ชนิดผสมรอน (Hot Mix) ที่ไดจากการผสมรอนระหวางวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต
ซีเมนต 

ข) Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่ไดจากการผสมระหวางวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต
อิมัลชัน 

หมายเหตุ-โดยทั่วไปควรใช Premix ชนิดผสมรอน (Hot Mix) ในการเสริมผิว 
-ในกรณีเสริมผิวเปนจุดๆและมีพื้นที่นอย อาจใช Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) และปรับ
รูปแบบการซอมเปนการปะซอม (Skin Patching) ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผู
ควบคุมงาน 
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2.7.4 เครื่องจักรและเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับตัดรอยตอ ไดแก เครื่องมือตัดรอยตอ เครื่องเจาะขุดผิว
ทางและชั้นทาง เปนตน 

ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับทําความสะอาดพื้นที่ ไดแก เครื่องกวาดฝุน (Rotary 
Broom), เครื่องเปาลม (Blower), รถบรรทุกน้ํา (Water Truck), ไมกวาด เปนตน 

ค) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับผสมวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต (Premix) 
ง) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับพนแอสฟลต ไดแก เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt 

Distributor), เตาตมยางพรอม Hand Spray เปนตน 
จ) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับปูสวนผสม ไดแก เครื่องปู (Paver or finisher) รถเกลี่ย
ปรับระดับ (Motor Grader) พลั่ว และคราด เปนตน  

ฉ) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับบดทับ ไดแก รถบดลอเหล็ก 2 ลอ (Steel – Tired 
Tandem Roller), รถบดลอยาง (Pneumatic - Tired Roller), รถบดสั่นสะเทือน 
(Vibratory Roller), รถบดลอเหล็กขนาดเบา หรือ รถบดสั่นสะเทือนขนาดเบา หรือ Frog 
Jump, เครื่องมือกระทุง (Hand Tamper) เปนตน 

ช) เครื่องมือประกอบ ไดแก ไมบรรทัดวัดความเรียบ (Straightedge) แปรง ไมกวาด ไมรีด
ยาง อีเตอร การราดยาง กรวยยาง เชือก เปนตน 

2.7.5 วิธีการเสริมผิวทางแอสฟลต 

2.7.5.1 การแกไขขอบกพรองของผิวทางเดิม 
ก) สํารวจและกําหนดตําแหนงพื้นที่ความเสียหายบนถนนเดิมที่อยูในขอบเขตของการ
ดําเนินงานเสริมผิว 

ข) แกไขความเสียหาย กอนที่จะทําการปูเสริมดวยผิวทางแอสฟลต (Premix) โดยพิจารณา
ตามลักษณะความเสียหาย ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ผิวทางเดิมมีพื้นที่ที่ออนตัว ใหทําการซอมพื้นที่นั้นกอน โดยวิธีการขุดซอม 

(Deep Patching) 
กรณีที่ 2 ผิวทางเดิมเปนแอง (Depression) หรือ รองลอ (Rutting) ใหทําการปูผิวเพื่อ

ปรับระดับเฉพาะแองหรือรองลอนั้นกอน โดยกอนทําการปรับระดับตองทํา
ความสะอาดและ Tack Coat บนผิวทางเดิมสวนที่เปนแองหรือรองลอ แลวจึง
ทําการปูผิวปรับระดับ ซึ่งอาจจะตองทําการปูผิวปรับระดับหลายชั้น ทั้งนี้
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ข้ึนกับความลึกของแองหรือรองลอนั้น โดยใหปูผิวปรับระดับเปนชั้นๆ หนาไม
เกินชั้นละ 5.0 เซนติเมตร และบดทับแตละชั้นนั้นดวยรถบดลอยางหรือรถบด
ลอเหล็กจนไดความแนนตามตองการ 

กรณีที่ 3 ผิวทางเดิมปูดนูน ใหขูดไสผิวสวนที่ปูดนูนนั้นออกทิ้งเสีย 

2.7.5.2 การเตรียมพื้นที่ 
หลังจากที่ไดทําการแกไขความเสียหายของผิวทางเดิม (ถามี) เรียบรอยแลว ใหดําเนินการตอ

ดังนี้ 
ก) ทําความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดที่อยูในขอบเขตของการเสริมผิวทางใหสะอาด โดยเครื่อง
กวาดฝุน, ไมกวาด หรือเครื่องเปาลม เพื่อกวาด เปา เศษวัสดุที่ไมจับแนน หรือคราบดิน
ออกใหหมด ในกรณีที่คราบดินฝงแนน อาจใชน้ําฉีดลางทําความสะอาด แลวใชเครื่องเปา
ลม เปาใหแหง 

ข) ทําการ Tack Coat บนผิวทางเดิมในขอบเขตพื้นที่ทั้งหมดที่กําหนด หลังจากที่ไดทําความ
สะอาดพื้นที่นั้นเรียบรอยแลว 

 
รูปที่ 2.7.1 Tack Coat บนผิวทางเดิมที่ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่และทําความสะอาดแลว 

2.7.5.2 การปูเสริมทับผิวทางเดิมดวยผิวทางแอสฟลต (Premix)  
ก) ปู Premix ดวย เครื่องปู หรือ รถเกลี่ยปรับระดับ หรือ เกลี่ยปรับดวยแรงคน โดยให
พิจารณาถึงขนาดและความเหมาะสมของพื้นที่ที่ทําการปูเสริมทับดวยผิวแอสฟลต แตส่ิงที่
ควรคํานึงถึงคือ Premix ที่ปูแลว จะตองมีความเรียบ สม่ําเสมอ ไดระดับ ตามตองการ  

หมายเหตุ ในกรณีเปนการเสริมเพิ่มความแข็งแรงใหแกโครงสรางถนนเดิม ใหทําการปูเสริมทับโดยใช 
Premix ชนิดผสมรอน (Hot Mix) หรือ แอสฟลตคอนกรีต เทานั้น 
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รูปที่ 2.7.2 ปูเสริมทับดวย Premix 

ข) บดทับผิวทาง โดยเลือกใชเครื่องจักรบดทับชนิดตางๆ ตามขนาดและความเหมาะสมของ
พื้นที่ ที่จะทําการปูเสริมผิวทางแอสฟลต การบดทับแบงเปน 3 กรณี และมีข้ันตอนการ
ดําเนินการดังนี้  
• กรณีที่ 1 การบดทับ Premix ชนิดผสมรอน (Hot Mix) 
- บดทับข้ันตน (Initial or Breakdown Rolling) ดวยรถบดลอเหล็กหรือรถบดสั่นสะเทือน 

1 เที่ยว 
- ตรวจสอบระดับและความเรียบของผิวทางดวยไมบรรทัดวัดความเรียบ หากตองการ
เสริมแตงปรับระดับใหมใหดําเนินการตอเนื่องโดยทันที แลวบดทับข้ันตนใหม 

- บดทับตอดวยการบดทับข้ันกลาง (Intermediate Rolling) ดวยรถบดลอยางประมาณ 
6-10 เที่ยว 

- บดทับข้ันสุดทาย (Finish Rolling) ดวยรถบดลอเหล็กโดยไมส่ันสะเทือน จนไดผิวทางที่
เรียบและแนนไดระดับที่ตองการ 

• กรณีที่ 2 การบดทับ Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) 
- บดทับข้ันตน ดวยรถบดลอเหล็กหรือรถบดสั่นสะเทือน  
- ตรวจสอบระดับและความเรียบของผิวทางดวยไมบรรทัดวัดความเรียบ หากตองเสริม
แตงปรับระดับใหมใหดําเนินการตอเนื่องโดยทันที แลวบดทับข้ันตนจนครบ 2-4 เที่ยว 

- ใชหินฝุนแหง สาดเกลี่ยใหสม่ําเสมอทับหนาในอัตรา 2-4 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
- บดทับชั้นกลางดวยรถบดลอยางประมาณ 6-10 เที่ยว 
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- บดทับชั้นสุดทาย ดวยรถลอเหล็กโดยไมส่ันสะเทือน จนไดผิวทางที่เรียบและแนนได
ระดับที่ตองการ 

 
รูปที่ 2.7.3 กรณีปูดวย Cold Mix อาจราดแอสฟลตเพื่ออุดชองวาง 

 
รูปที่ 2.7.4 สาดหินฝุนปดทับกอนเปดการจราจร 

•กรณีที่ 3 การบดทับสําหรับการปูเสริมทับดวยผิวทางแอสฟลตในพื้นที่ ที่มีขนาดเล็ก ไม
สามารถใชเครื่องจักรบดทับขนาดใหญได 

- ใหพิจารณาใชเครื่องจักรและรูปแบบการบดทับ ตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุม
งาน ทั้งนี้ตองพยายามใหเปนไปตามรูปแบบการบดทับ ตามกรณีที่ 1 และ 2 ใหไดมาก
ที่สุด และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ วัสดุ Premix ที่บดทับแลวตองเรียบ ไดระดับ และมีความ
แนนตามขอกําหนด 
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2.7.6 ขอแนะนํา 
ก) การปูเสริมทับดวย Cold Mix ตองสาดหินฝุนปดทับหนาตลอด 
ข) เปดการจราจรหลังจากวัสดุกอตัวรับกําลังไดตามขอกําหนดแลว 



บทที่ 3 

วิธีการซอมแซมถนนคอนกรีต 

จากการศึกษาถึงวธิีการซอมแซมทางหลวงชนิดผิวคอนกรีตที่ไดดําเนินการอยูในปจจบัุน  และ
จากมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  สามารถสรุปวิธีดําเนินการไดทั้งหมด 8 วธิี ดังนี ้

1.วิธีการเปลี่ยนวัสดุยารอยตอชนิดเทรอน (Joint Resealing) 
2.วิธีการอุดซอมรอยแตก (Crack Filling) 
3.วิธีการขูดแตงผิวหนาคอนกรีต (Grinding and Grooving) 
4.วิธีการซอมแซมระบบถายน้ําหนัก (Load Transfer Restoration) 
5.วิธีการซอมแซมบางสวนของความหนา (Partial-depth Repair) 
6.วิธีการอุดซอมโพรงใตแผนพืน้ถนนคอนกรีต (Subsealing) 
7.วิธีการซอมแซมตลอดชวงความหนา (Full-depth Repair) 

โดยรายละเอยีดของการดําเนินงานมีดังนี ้



วิธีการซอมแซมถนนคอนกรีต 

 42

3.1 วิธีการเปลี่ยนวัสดุยารอยตอชนิดเทรอน (Joint Resealing) 

3.1.1 ความหมาย 
การเปลี่ยนวัสดุยารอยตอชนิดเทรอน หมายถึง การขุดเอาวัสดุยารอยตอเดิมที่หมดสภาพ ตาม

แนวรอยตอในผิวทางคอนกรีตออกทิ้ง พรอมกับดําเนินการยาแนวรอยตอดวยวัสดุยารอยตอชนิดเทรอนใหม 

3.1.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันการแทรกซึมของน้ําในบริเวณรอยตอ 
ข) เพื่อปองกันไมใหวัสดุไมพึงประสงคไปแทรกในรอยตอ ซึ่งจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
เชน การแตกกระเทาะที่รอยตอ (Joint spalling) และการแตกหักของพื้นถนนคอนกรีต
เนื่องจากการโกงตัว (Blow up) 

3.1.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการเปลี่ยนวัสดุยารอยตอประกอบดวย 

3.1.3.1 วัสดุทารอยตอ (Joint Primer) 
วัสดุทารอยตอ ตองเปนวัสดุที่มีความสามารถในการไหลแทรกซึมเขาไปในรูพรุนของคอนกรีตได

สูง  และมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  “วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุน
ชนิดเทรอน” มาตรฐานเลขที่ มอก.479 

3.1.3.2 วัสดุยารอยตอชนิดเทรอน (Concrete Joint Sealer, Hot Poured Elastic Type) 
วัสดุยารอยตอชนิดเทรอน  ตองมีคุณสมบัติทนตอน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันเครื่องและเมื่อ

หยอดลงไปในรอยตอจะตองไมเกิดชองอากาศระหวางคอนกรีตกับตัวJoint Sealer และตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  “วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน” มาตรฐานเลขที่ 
มอก.479 

3.1.4. เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องมือสําหรับขุดและทําความสะอาดรอยตอ ไดแก เครื่องขุดรอยตอ (Joint Sealant 

Remover), เครื่องขัดรอยตอ (Joint Grinder), เครื่องเปาลม (Air Compressor), เครื่องทํา
ความสะอาดผิวดวยทราย (Sandblast), เครื่องกวาด (Sweeper), แปรงลวด (Wire 
Brush), เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง (High Pressure Water Jet), เครื่องเปาแหง (Dryer), 
เครื่องเผาแบบเปลวเพลิง (Flame Burner) เปนตน 
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ข) เครื่องมือสําหรับหยอดวัสดุใหม ไดแก ถังตมวัสดุยารอยตอ (Melting Kettle), เครื่อง
หยอดวัสดุยารอยตอ (Joint Filling Machine), ถังหยอดวัสดุยารอยตอแบบมือถือ (Hand 
Pouring Bucket), เครื่องพนวัสดุทารอยตอ (Primer Spray), แปรง (Brush) เปนตน 

3.1.5 วิธีการเปลี่ยนวัสดุยารอยตอ 

3.1.5.1 การเตรียมรอยตอ 
ก) ใชเครื่องขุดรอยตอขุดวัสดุยารอยตอที่อุดอยูในรอยตอจนหมด  หากที่กนของรองรอยตอมี
แถบกาวหรือวัสดุอ่ืนใดปดทับอยู ใหเอาออกใหหมดเชนเดียวกัน 

 
รูปที่ 3.1.1 ขุดวัสดุยารอยตอออก 

ข) ทําความสะอาดรอยตอ ใหผิวเกาของรอยตอหลุดออกจนกระทั่งปรากฏผิวใหม  
ค) ใชเครื่องเปาลม และเครื่องเปาแหง เปาไลฝุนและความชื้นที่ยังหลงเหลืออยูตามแนว
รอยตอใหหมด ฝุนและความชื้นที่มีอยูตามแนวรอยตอจะทําใหการเกาะยึดระหวางวัสดุยา
รอยตอกับคอนกรีตไมแข็งแรงเทาที่ควร 
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รูปที่ 3.1.2 ทําความสะอาดรอยตอ 

3.1.5.2 การเตรียมวัสดุยารอยตอ 
ก) ตัดวัสดุยารอยตอที่อยูในสภาพแข็งใหเปนชิ้นเล็กๆกอน 
ข) นําวัสดุยารอยตอที่ตัดเปนชิ้นเล็กๆ บางสวนใสลงไปหลอมละลายในถังตม  พรอมทั้งกวน
อยูตลอดเวลา  และในขณะเดียวกันก็คอยๆ ใสวัสดุยารอยตอสวนที่เหลือที่ตัดเปนชิ้นเล็กๆ 
ลงไปในถังตมทีละนอยๆ พรอมกับกวนไปเร่ือยๆ จนวัสดุยารอยตอหลอมละลายทั้งหมด
และมีอุณหภูมิสูงจนถึงอุณหภูมิที่จะหยอดได (ตามที่บริษัทผูผลิตแนะนํา) ตองระมัดระวัง
อยาใหอุณหภูมิของวัสดุยารอยตอสูงเกินกวาที่กําหนดไว เพราะจะทําใหวัสดุยารอยตอ
เสื่อมคุณภาพ 

หมายเหตุ วัสดุยารอยตอที่นําไปหลอมละลายแลวใหนําไปใชงานทันที ถาใชงานไมหมดและปลอยใหเย็น
จนแข็งตัว  หามนําเอามาหลอมละลายใหมเพื่อใชงานอีก 

3.1.5.3 การยาแนวรอยตอ 
ก) ใหทาหรือพนวัสดุทารอยตอลงบนผิวหนารอยตอที่สะอาดและแหง ปริมาณของวัสดุทา
รอยตอตองไมมากเกินไป จากนั้นทิ้งวัสดุทารอยตอใหแหง 

ข) หยอดวัสดุยารอยตอไปในรอยตอ โดยใหระดับของวัสดุยารอยตอตํ่ากวาขอบของรอยตอ
ประมาณ 3 มิลลิเมตร 

ค) ภายหลังจากหยอดวัสดุยารอยตอเสร็จเรียบรอย ใหปองกันไมใหรถวิ่งผานจนกวาวัสดุยา
รอยตอแข็งตัวไมติดลอรถในขณะแลนผาน ทั้งนี้ระยะเวลาที่ปองกันใหเปนไปตามที่ระบุใน
คุณสมบัติของวัสดุยารอยตอชนิดนั้นๆ 

หมายเหตุ สําหรับวัสดุยารอยตอชนิดที่ไมตองใชรวมกับวัสดุทารอยตอ  ไมตองดําเนินการในขอ ก)  ทั้งนี้ให
เปนไปตามคุณสมบัติของวัสดุยารอยตอชนิดนั้นๆ 
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รูปที่ 3.1.3 การยาแนวรอยตอ 

3.1.6 ขอแนะนํา 
ก) ในกรณีที่จําเปนตองใชเครื่องเผาแบบเปลวเพลิงเผาวัสดุยารอยตอใหออนตัวลง หามเผา
ถูกเนื้อคอนกรีตนานจนเปนเหตุใหคุณภาพคอนกรีตเสื่อม 

ข) การหยอดวัสดุจะตองระวังไมใหลนรอยตอ ควรหยอดแลวเวนชวงเวลา 
ค) กรณีที่รอยตอมีความลึก ควรใช Backer Rod (เชือกปานหรือวัสดุที่มีความยืดหยุน) อุด
รอยตอกอนที่จะยาแนวรอยตอ เพื่อประหยัดวัสดุยาแนวและใหขนาดของการยาแนว 
(Shape factor – ความกวาง:ความลึก) มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุที่ใชตาม
ตาราง นี้ 

วัสดุ ความกวาง:ความลึก 
แอสฟลต 1 : 1 
ซิลิโคน 2 : 1 

 
รูปที่ 3.1.4 รูปแบบการยาแนวรอยตอ 

 

Backer 
Rod 

วัสดุยาแนว 

ความกวาง 

ความลึก 



วิธีการซอมแซมถนนคอนกรีต 

 46

3.2 วิธีการอุดซอมรอยแตก (Crack Sealing) 

3.2.1 ความหมาย 
การอุดซอมรอยแตกบนผิวคอนกรีตดวยวัสดุยารอยแตกชนิดเทรอน หมายถึง วิธีการซอมบํารุง

เพื่อปองกันความเสียหายของโครงสรางถนนคอนกรีต  โดยวิธีการอุดซอมรอยแตกบนผิวทางคอนกรีตดวย
วัสดุยารอยแตกชนิดเทรอน 

3.2.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันไมใหน้ําซึมผานความเสียหายนั้น ลงไปสูชั้นโครงสรางดานลางอันจะทําให
ความเสียหายลุกลามเพิ่มมากขึ้น 

ข) เพื่อใชในรูปแบบของการซอมชั่วคราว (Temporary Repair) ของถนนที่น้ําซึมผานชั้นผิว
ทางลงไปทําลายความแข็งแรงของวัสดุโครงสรางทางไปบางแลว แตยังไมสามารถ
ดําเนินการซอมอยางเต็มรูปแบบในขณะนั้นได เปนการปองกันไมใหความเสียหายเพิ่ม
มากขึ้น 

3.2.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการอุดรอยแตกประกอบดวย 

3.2.3.1 วัสดุทารอยแตก (Joint Primer) 
วัสดุทารอยแตก ตองเปนวัสดุที่มีความสามารถในการไหลแทรกซึมเขาไปในรูพรุนของคอนกรีต

ไดสูง  และมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  “วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยดืหยุน
ชนิดเทรอน” มาตรฐานเลขที่ มอก.479 

3.2.3.2 วัสดุยารอยแตกชนิดเทรอน (Concrete Joint Sealer, Hot Poured Elastic Type) 
วัสดุยารอยแตกชนิดเทรอน  ตองมีคุณสมบัติทนตอน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันเครื่องและเมื่อ

หยอดลงไปในรอยแตกจะตองไมเกิดชองอากาศระหวางคอนกรีตกับตัวJoint Sealer และตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน” มาตรฐานเลขที่ 
มอก.479 

3.2.3.3 วัสดุแอสฟลต (ยางAC) 
วัสดุแอสฟลต สามารถใชทดแทนวัสดุยารอยแตกชนิดเทรอนเปนการชั่วคราวไดหากมีความ

จําเปน กรณีหาวัสดุยารอยแตกไมไดและหากทิ้งไวอาจเกิดความเสียหายลุกลาม แตทั้งนี้ตองอยูในดุลย
พินิจของชางผูควบคุมงาน 
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3.2.4 เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ ไดแก เครื่องฉีดน้ํา 

(Pressure Water Pump), แปรงลวด (Wire Brush), เครื่องเปาลม (Air Compressor), 
เครื่องเปาแหง (Dryer) เปนตน 

ข) เครื่องตัดรอยแตก  (Sawing Machine) ไดแก เครื่องที่ใชตัดรอยแตกที่มีกําลังสูง สามารถ
ตัดใหไดความกวางและความลึกตามตองการอยางรวดเร็ว อาจใชใบตัดหัวเพชรหรือใบตัด
กลมชนิดแข็งและมีน้ําหลอเลี้ยงขณะตัด 

ค) เครื่องมือสําหรับหยอดวัสดุใหม ไดแก เครื่องพนวัสดุทารอยแตก (Primer Spray 
Machine), ถังตมวัสดุยารอยแตก (Melting Kettle), เครื่องหยอดวัสดุยารอยแตก (Joint 
Filling Machine), ถังหยอดวัสดุยารอยแตกแบบมือถือ (Hand Pouring Bucket), แปรง 
(Brush) เปนตน 

3.2.5 วิธีการอุดรอยแตก 

3.2.5.1 การเตรียมรอยแตก 
ก) ใชเครื่องตัดรอยแตกตัดตามรอยแตก ใหไดความกวางไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร และลึก
ไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร (ในกรณีที่ใชวัสดุชั่วคราวไมตองใชเครื่องตัด) 

ข) ใชเครื่องฉีดน้ํา เครื่องเปาลม และแปรงลวดทําความสะอาดรอยแตกเพื่อไมใหเศษวัสดุ
ฝุนผงตกคางตรงบริเวณรอยแตกและในรอยแตก 

ค) ใชเครื่องเปาลม และเครื่องเปาแหง เปาไลฝุนและความชื้นที่ยังหลงเหลืออยูตามแนวรอย
แตกใหหมด ฝุนและความชื้นที่มีอยูตามแนวรอยแตกจะทําใหการเกาะยึดระหวางวัสดุยา
รอยแตกกับคอนกรีตไมแข็งแรงเทาที่ควร 

3.2.5.2 การเตรียมวัสดุยารอยแตก 
ก) ตัดวัสดุยารอยตอที่อยูในสภาพแข็งใหเปนชิ้นเล็กๆกอน 
ข) นําวัสดุยารอยตอที่ตัดเปนชิ้นเล็กๆ บางสวนใสลงไปหลอมละลายในถังตม  พรอมทั้งกวน
อยูตลอดเวลา  และในขณะเดียวกันก็คอยๆ ใสวัสดุยารอยตอสวนที่เหลือที่ตัดเปนชิ้นเล็กๆ 
ลงไปในถังตมทีละนอยๆ พรอมกับกวนไปเร่ือยๆ จนวัสดุยารอยตอหลอมละลายทั้งหมด
และมีอุณหภูมิสูงจนถึงอุณหภูมิที่จะหยอดได (ตามที่บริษัทผูผลิตแนะนํา) ตองระมัดระวัง
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อยาใหอุณหภูมิของวัสดุยารอยตอสูงเกินกวาที่กําหนดไว เพราะจะทําใหวัสดุยารอยตอ
เสื่อมคุณภาพ 

หมายเหตุ วัสดุยารอยตอที่นําไปหลอมละลายแลวใหนําไปใชงานทันที ถาใชงานไมหมดและปลอยใหเย็น
จนแข็งตัว  หามนําเอามาหลอมละลายใหมเพื่อใชงานอีก 

3.2.5.3 การยาแนวรอยแตก 
ก) ใหทาหรือพนวัสดุทารอยตอลงบนผิวหนารอยตอที่สะอาดและแหง ปริมาณของวัสดุทา
รอยตอตองไมมากเกินไป จากนั้นทิ้งวัสดุทารอยตอใหแหง 

ข) หยอดวัสดุยารอยตอไปในรอยตอ โดยใหระดับของวัสดุยารอยตอตํ่ากวาขอบของรอยตอ
ประมาณ 3 มิลลิเมตร 

ค) ภายหลังจากหยอดวัสดุยารอยตอเสร็จเรียบรอย ใหปองกันไมใหรถวิ่งผานจนกวาวัสดุยา
รอยตอแข็งตัวไมติดลอรถในขณะแลนผาน ทั้งนี้ระยะเวลาที่ปองกันใหเปนไปตามที่ระบุใน
คุณสมบัติของวัสดุยารอยตอชนิดนั้นๆ 

หมายเหตุ สําหรับวัสดุยารอยตอชนิดที่ไมตองใชรวมกับวัสดุทารอยตอ  ไมตองดําเนินการในขอ ก)  ทั้งนี้ให
เปนไปตามคุณสมบัติของวัสดุยารอยตอชนิดนั้นๆ 

3.2.6 ขอแนะนํา 
ก) การหยอดวัสดุจะตองระวังไมใหลนรอยแตก ควรหยอดแลวเวนชวงเวลา 
ข) วิธีการอุดซอมรอยแตกนี้ อนุโลมใหสามารถนําไปใชกับความเสียหายที่เกิดจากการ

แยกตัวระหวางแผนพื้นคอนกรีตกับไหลทางแอสฟลตได  ทั้งนี้ขนาดของรอยแยกตองไม
มากกวา 3 มิลลิเมตร และไหลทางยังไมเกิดรองรอยความเสียหายของโครงสราง กรณีที่
รอยแยกมากวา 3 มิลลิเมตร ใหพิจารณาใช 2.1 วิธีการอุดรอยแตก (Crack Filling) 
ดําเนินการแทน 
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3.3 วิธีการขูดแตงผิวหนาคอนกรีต (Grinding and Grooving) 

3.3.1 ความหมาย 
วิธีการขูดแตงผิวหนาคอนกรีต (Grinding and Grooving) หมายถึง การปรับปรุงผิวหนา

คอนกรีตเดิมใหสามารถใชงานไดดีข้ึน โดยขูดผิวหนาของคอนกรีตออกใหเปนรองขนานกับทิศทาง
การจราจรที่ความลึกและระยะหางของรองสม่ําเสมอกัน สามารถใชแกไขปญหาของถนนคอนกรีตที่
กอสรางผิวหนาไดไมดี หรือปรับปรุงผิวหนาของถนนคอนกรีต หรือแกไขผิวหนาคอนกรีตที่เกิดปญหาสะดดุ
บริเวณรอยตอหลังจากเปดใชงานแลว 

 
รูปที่ 3.3.1 การขูดแตงผิวหนาคอนกรีตสามารถใชปรับปรุงผิวหนาบริเวณรอยตอที่ไมเรียบ 

3.3.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อประหยัดงบประมาณในการบํารุงรักษา เมื่อเปรียบเทียบกับการเสริมผิวหนาถนน
คอนกรีตดวยแอสฟลต หรือการทําผิวหนาใหม (Resurfacing) 

ข) เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวหนาถนนคอนกรีตในสภาพเปยก  ทําใหผูขับข่ี
มีความปลอดภัยในการใชทางหลวง 

3.3.3 วัสดุ 
- 

3.3.4. เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรสําหรับปรับปรุงผิวหนาคอนกรีตแบบขูด Grinding and Grooving 
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ข) เครื่องจักรสําหรับดูดกากคอนกรีต ไดแก รถน้ําที่มีระบบดูดของเหลว เปนตน 
ค) เครื่องจักรและเครื่องมือประกอบ ไดแก รถ 6 ลอ , เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง , ไมกวาด และ
อุปกรณสําหรับอํานวยความปลอดภัยขณะทํางาน เปนตน  

3.3.5 วิธีการขูดแตงผิวหนาคอนกรีต 

3.3.5.1 การขูดผิวหนาคอนกรีต 
ก) ทําการปรับปรุงผิวหนาคอนกรีตดวยเครื่องจักรสําหรับปรับปรุงผิวหนาคอนกรีตแบบขูด 

Grinding and Grooving โดยใหเครื่องจักรทํางานขนานกับทิศทางการจราจร และใชรถน้าํ
ที่มีระบบดูดของเหลว ตามทายเพื่อดูดกากคอนกรีตที่ถูกขูดออกซึ่งอยูในสภาพเปยก 
(Slurry) ทิ้งไวขางทาง กอนรอขนทิ้งตอไป 

 
รูปที่ 3.3.2 เครื่องจักร Grinding and grooving และเครื่องดูดกากคอนกรีต 

 
รูปที่ 3.3.3 การจัดใบมีดสําหรับขูดผิว 
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3.3.5.2 การทําความสะอาด 
ก) หลังจากดําเนินการตามขอ 3.3.5.1 แลว ใชเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงหรือ รถน้ําฉีดทําความ
สะอาดผิวหนาคอนกรีต เพื่อลางฝุนและเศษวัสดุที่ยังตกคางอยูออกใหหมด 

ข) ขนกากคอนกรีตที่ดูดทิ้งไวขางทางออก 

 
รูปที่ 3.3.4 ลักษณะของผิวหลังจากทํา Grinding แลว 

3.3.6 ขอแนะนํา 
ก) เพื่อใหไดผลดี ควรเปลี่ยนวัสดุยารอยตอผิวคอนกรีต (Joint Sealant) ใหม หลังจากทํา
การขูดแตงผิวหนาคอนกรีตแลว 

ข) รูปแบบ Grinding ใชในการเพิ่มสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเปนหลัก และ รูปแบบ 
Grooving ใชในการระบายน้ําเปนหลัก 

ค) รูปแบบของรองลึกที่แนะนํา 

 
รูปที่ 3.3.5 ขนาดของรองสําหรับงาน Grinding 
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รูปที่ 3.3.6 ขนาดของรองสําหรับงาน Grooving 
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3.4 วิธีการซอมแซมระบบถายน้ําหนัก (Load Transfer Restoration) 

3.4.1 ความหมาย 
การซอมแซมระบบถายน้ําหนัก (Load Transfer Restoration) หมายถึง การเปลี่ยน/ติดตั้งเหล็ก

เดือยที่ชวยในการถายน้ําหนักตามแนวรอยตอตามขวาง หรือ รอยแตกตามขวางในถนนคอนกรีตชนิดมี
รอยตอ ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการถายเทน้ําหนักตามรอยตอของถนนคอนกรีต ทําใหรอยตอถนน
คอนกรีตแอนตัวนอยลง ซึ่งทําใหผลของการ Pumping ลดลง ลดการเสียระดับบริเวณรอยตอ/รอยแตก 
(Faulting) และลดความเสียหายจากการแตกที่มุมของถนนคอนกรีต โดยสวนใหญการซอมแซมระบบถาย
น้ําหนักมักใชกับถนนคอนกรีตที่ไมมีการใสเหล็กเดือยในรอยตอตามขวาง หรืออาจใชวิธีนี้กับรอยแตกตาม
ขวางที่เกิดขึ้นในถนนคอนกรีตชนิดมีรอยตอ 

ทั้งนี้การซอมแซมระบบถายน้ําหนักจะใชไดผลดีกับถนนคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพในการถายเท
น้ําหนักผานรอยตอตามขวาง หรือรอยแตกตามขวาง ตํ่ากวา 70 เปอรเซ็นตแตยังคงมีอายุการใชงาน
ทางดานโครงสรางที่ดีอยู เวลาที่เหมาะสมสําหรับการซอมแซมดวยวิธีนี้คือ เวลาที่ถนนคอนกรีตเริ่มมี
สัญญาณของความเสียหาย เชนเกิด Pumping และเริ่มเกิดการเสียระดับของรอยตอ ทั้งนี้ถนนที่เหมาะ
สําหรับการซอมแซมดวยวิธีนี้คือ ถนนที่เกิดการเสียระดับของรอยตอประมาณ 2.5 - 3.8 มิลลิเมตร  

 
รูปที่ 3.4.1 ตัวอยางของการซอมแซมระบบถายน้ําหนัก (Load Transfer Restoration) 

3.4.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อซอมแซมระบบถายน้ําหนักใหแกถนนคอนกรีตตรงบริเวณรอยตอ/รอยแตกตามขวาง 
ข) เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากการแอนตัวของถนนคอนกรีต อันไดแก การ Pumping, การ
เสียระดับของรอยตอ (Faulting), การแตกที่มุมของถนนคอนกรีต เปนตน 
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3.4.3 วัสดุ 

3.4.3.1 วัสดุสําหรับเทกลบรอง 
วัสดุสําหรับเทกลบรองทําหนาที่หุมเหล็กเดือยที่ใชในการถายเทน้ําหนักในถนนคอนกรีตเดิม 

โดยวัสดุที่ใชอาจเปนคอนกรีต หรืออีพ็อกซี่มอรตา ที่ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ ตองมีการหดตัวนอย มี
คุณสมบัติทางอุณหภูมิเหมือนกับคอนกรีตเดิม มีแรงยึดเหนี่ยวที่ดีกับคอนกรีตเดิม และมีความสามารถใน
การพัฒนากําลังรับน้ําหนักเพื่อสามารถรับน้ําหนักที่ตองการได 

3.4.3.2 เหล็กเดือย 
เหล็กเดือยที่ใชในการซอมแซมระบบถายน้ําหนักที่ทําใหมีผลดีที่สุดในระยะยาว คือ เหล็กกลมที่

เคลือบดวยอีพ็อกซี่ ซึ่งจะชวยเพิ่มการถายเทน้ําหนัก ทั้งยังชวยเชื่อมรอยตอหรือรอยแตกตามขวาง ตลอด
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความชื้นในระหวางวัน โดยเหล็กเดือยที่ใชตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “เหล็กเสนกลม” มาตรฐานเลขที่ มอก.20 

เสนผานศูนยกลางและความยาวของเหล็กเสริมที่ เหมาะสมเพื่อใหการซอมแซมใหมี
ประสิทธิภาพดี คือเหล็กกลมเสนผานศูนยกลางอยางนอย 38 มิลลิเมตร และยาว 450 มิลลิเมตร 

3.4.3.3 ปลอกเหล็กเดือย 
ปลอกเหล็กเดือยจะตองออกแบบใหสวมเดือยเหล็กเขาไปไดลึกไมนอยกวา 50 มิลิลเมตร ปลาย

ขางหนึ่งปดและยึดปลอกใหมีชองวางภายในจากปลายเหล็กเดือยที่สวมไวถึงปลายปลอกเหล็กเดือยขางที่
ปดเปนระยะเทากับความกวางของรอยตอหรืออยางนอย 25 มิลลิเมตร 

3.4.3.4 วัสดุทารอยตอ (Joint Primer) 
วัสดุทารอยตอตองมีคุณสมบัติไหลแทรกซึมเขาไปในรูพรุนของคอนกรีตไดสูง ดังขอกําหนดของ

วัดสดุทารอยตอในมาตรฐานที่ ทล.-ม. 309/2544 

3.4.3.5 วัสดุยารอยตอ (Concrete Joint Sealer) 
วัสดุยารอยตอ ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “วัสดุยารอยตอคอนกรีต

แบบหยืดหยุนชนิดเทรอน” มาตรฐานเลขที่ มอก. 479 และไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน
กอน 

3.4.4 เครื่องจักร และ เครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
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ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับการเจาะแผนพื้นคอนกรีตเดิมออก ไดแก เครื่องตัดแผนพื้น
คอนกรีต  (Concrete Sawing Machine), เครื่องจักรสกัดคอนกรีตขนาดเล็ก 
(Jackhammer) เปนตน 

ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับการเทคอนกรีต ไดแก เครื่องผสมคอนกรีต (Concrete 
Mixer), แบบหลอคอนกรีต, เครื่องเขยาคอนกรีต (Vibrator), เครื่องมือปรับแตงความเรียบ
ผิวหนา (Finishing Devices) เปนตน 

ค) เครื่องจักรและเครื่องมือในการทํารอยตอ ไดแก เครื่องสกัดขยายรอยแตก, ใบมีดขุด
รอยตอ, เครื่องเปาลม, เครื่องทําความสะอาดผิวดวยทราย, เครื่องทําความสะอาดดวย
แรงดันน้ํา, เครื่องเผารอยตอเดิมแบบเปลวเพลิงและเตาฟู, ถังตมวัสดุยาแนวรอยตอ, 
เครื่องหยอดวัสดุยาแนวรอยตอ เปนตน 

3.4.5 วิธีการซอมแซมระบบถายน้ําหนัก (Load Transfer Restoration) 

3.4.5.1 การเตรียมพื้นที่ในการซอมแซม 
ก) กําหนดตําแหนงที่จะใสเหล็กเดือย โดยทั่วไปมักใชเหล็กเสริมถายแรง 3 อันวางอยู
ดานลางของรอยรองลอ (Wheel path) โดยตําแหนงที่แนะนําสําหรับการวางเหล็กเดือย 
แสดงไวในรูปที่ 3.4.2 ทั้งนี้ตําแหนงการวางเหล็กเดือยใหอยูในดุลยพินิจของวิศวกร
ผูออกแบบ 
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รูปที่ 3.4.2 ตําแหนงแนะนําในการวางเหล็กเดือย 

ไหลทางแอสฟลต ไหลทางคอนกรีต 
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ข) เตรียมพื้นที่ดวยการตัดใหคอนกรีตเปนรอง เพื่อสําหรับใสเหล็กเดือยลงไป โดยรองที่ตัด
ตองขนานกับเสนกึ่งกลางถนน และตองตัดรองใหมีขนาดตามที่ไดกําหนดไว โดยทั่วไป
ความลึกของรองที่ทําการตัดมีความลึกกวากึ่งกลางความหนาของถนนเพียงเล็กนอย 
เพื่อที่เมื่อทําการใสเหล็กเดือย จะทําใหตําแหนงเหล็กเดือยอยูที่กึ่งกลางความหนาของ
ถนนพอดี นอกจากนี้รองควรมีความยาว 0.9 เมตร โดยความยาวของรองขึ้นอยูกับความ
ยาวของเหล็กเดือยที่ใช เพื่อที่จะทําใหเหล็กเดือยวางอยูในแนวราบ และรองควรมีความ
กวางอยูระหวาง 65 ถึง 100 มิลลิเมตร โดยความกวางของรองตองพิจารณาใหเหมาะสม
กับวัสดุเทกลบ และควรทําขาตั้งเหล็กเดือยใหมีขนาดที่เหมาะสมกับรองที่ตัด 

ค) เจาะรองคอนกรีตโดยใชเครื่องเจาะเพื่อทําการขุดร้ือคอนกรีตออก โดยที่สวนฐานตองได
ระดับและเรียบ ทั้งนี้ตองทําการตรวจสอบความลึกของการเจาะ เพื่อใหไดความลึกที่
ออกแบบไว หลังจากที่ทําการเจาะคอนกรีต ตองทําความสะอาดรองที่เจาะดวยการพน
ทราย หรือใชแรงดันน้ํา ไมใหมีผงฝุนอยูที่รอง เพื่อทําใหคอนกรีตเกาและวัสดุเทกลบ
สามารถจับยึดกันไดดี กอนที่จะทําการเทคอนกรีตปดทับตองทําการปองกันรอยตอ เพื่อ
ไมใหวัสดุเทกลบที่เทใหมเขาไปอุดตันรอยตอ ทําใหรอยตอไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 3.4.3  เจาะรองคอนกรีตตามตําแหนงที่กําหนดพรอมทําความสะอาด 

3.4.5.2 การวางเหล็กเดือยและเทวัสดุกลบรอง 
ก) กอนทําการวางเหล็กเดือย ตองทําการเคลือบเหล็กเดือยดวยสารปองกันการจับยึด เพื่อทาํ
ใหเหล็กเดือยสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ และตองใสปลอกเหล็ก  โดยเหล็กเสริมควร
วางอยูบนขาตั้งเพื่อใหไดระดับความลึกและตําแหนงที่ตองการ ทั้งนี้ควรติดตั้งแผน
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พลาสติกที่กึ่งกลางของความยาวของเหล็กเดือยเพื่อเตรียมพรอมในการทํารอยตอของ
ถนนคอนกรีต 

ตามรูปแบบ

450 มม.

ปลอกเหล็กทั้งสองปลาย
ของเหล็กเดือย

H

H/2
ติดตั้ง Styrofoam 
เพื่อปองกันรอยแตกเนื่องจาก
การขยายตัวของวัสดุเททับ

 
รูปที่ 3.4.4  รูปแบบติดตั้งเหล็กเดือย เพื่อเพิ่มการถายเทน้ําหนัก 

ข) เทวัสดุกลบรองลงไปในรองที่เตรียมไว โดยตองทําการตรวจสอบวาการเทวัสดุกลบรองไม
ทําใหเหล็กเดือยเกิดการเคลื่อนที่ออกจากตําแหนงที่ตองการ ควรทําการเขยาวัสดุกลบรอง
เพียงเล็กนอย เพื่อทําใหคอนกรีตไหลเต็มพื้นที่ที่ซอมแซม หลังจากนั้นควรทําการบมวัสดุ
กลบรองเพื่อปองกันการแตกราวเนื่องจากการหดตัวของวัสดุกลบรอง จากนั้นสามารถเปด
ใชงานไดเมื่อวัสดุกลบรองแข็งตัวรับกําลังไดตามขอกําหนด 

3.4.6 ขอแนะนํา 
ก) ควรเปลี่ยนวัสดุยาแนวรอยตอตลอดแนวรอยตอตามขวางที่ทําการซอมแซมระบบถาย
น้ําหนัก 

ข) อาจดําเนินการขัดผิวหนาบริเวณที่ทําการติดตั้งเหล็กเดือยเพื่อรักษาความเรียบ 

 
รูปที่ 3.4.5  ขัดผิวหลังการติดตั้งเหล็กเดือย 
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3.5 วิธีการซอมแซมบางสวนของความหนา (Partial-depth Repair) 

3.5.1 ความหมาย 
วิธีการซอมแผนพื้นคอนกรีตแบบบางสวนของความหนา (Partial-depth Repair)  หมายถึง  

การซอมแซมความเสียหายของผิวทางคอนกรีต เนื่องจากเกิดการแตกกะเทาะของเนื้อคอนกรีต  โดยจะ
ซอมแซมคอนกรีตที่เสียหายลึกไมเกิน 1 ใน 3 ของความหนาแผนคอนกรีต การแตกกะเทาะอาจเปน
บริเวณรอยตอทั้งตามยาวและตามขวาง หรือบริเวณกลางแผนคอนกรีต ซึ่งจะมีวิธีการซอมที่แตกตางกัน 

3.5.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปรับปรุงขอบรอยตอแผนพื้นคอนกรีตใหเรียบ ไมเกิดการสะดุดในขณะขับข่ี 
ข) เพื่อซอมแซมหลุมบอบริเวณแผนพื้นคอนกรีต 

3.5.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชในการซอมแผนพื้นคอนกรีตแบบ Partial-depth Repair ประกอบดวย 

3.5.3.1 วัสดุคอนกรีต 
วัสดุคอนกรีต ไดแก คอนกรีตที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเทียบเทาหรือดีกวาคอนกรีตเดิม 

3.5.3.2 วัสดุสําหรับประสานคอนกรีต 
วัสดุสําหรับประสานคอนกรีต ไดแก วัสดุประเภทน้ํายาประสานคอนกรีตสําหรับเชื่อมคอนกรีต

เดิมและคอนกรีตใหมใหยึดติดกัน 

3.5.3.3 วัสดุสําหรับบมคอนกรีต  
วัสดุสําหรับบมคอนกรีต ไดแก  กระสอบ  และวัสดุประเภท  Liquid-membrane-foaming 

Curing Compound 

3.5.3.4 วัสดุยาแนวรอยตอผิวคอนกรีต  
วัสดุยาแนวรอยตอผิวคอนกรีตใชตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

3.5.4 เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องมือสําหรับตรวจสอบขอบเขตความเสียหายของคอนกรีต ไดแก แทงเหล็ก, โซ และสี
สเปรย เปนตน 
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ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับสกัดคอนกรีต ไดแก เครื่องตัดคอนกรีต, คอน (Ball-peen 
Hammer), Light Pneumatic Hammer, เครื่อง Carbide Milling เปนตน 

ค) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับทําความสะอาดพื้นที่ซอมแซม ไดแก เครื่องพนทราย, 
เครื่องพนน้ําแรงดันสูง และเครื่องเปาลม เปนตน 

ง) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับผสมคอนกรีต ไดแก ถาดผสม, เครื่องผสมคอนกรีต เปนตน 
จ) เครื่องมือประกอบ ไดแก เครื่องจี้คอนกรีต, จอบ, พลั่ว, บุงกี้, ตลับเมตร, ไมกวาด เปนตน 

3.5.5 วิธีการซอมแผนพื้นคอนกรีตแบบ Partial-depth Repair 

3.5.5.1 การเตรียมพื้นที่สําหรับซอมแซม 
ก) ตรวจสอบหาความเสียหายของคอนกรีต โดยการใชแทงเหล็กเคาะที่ผิวหนาคอนกรีต หรือ
ใชโซลากไปตามผิวหนาคอนกรีต หากเกิดเสียงกังวาน (Clear Sound) แสดงวาคอนกรีต
อยูในสภาพดี แตหากเกิดเสียงทึบ (Dull Sound) แสดงวาคอนกรีตเกิดความเสียหาย 

 
รูปที่ 3.5.1 ตรวจสอบความเสียหายของคอนกรีต 

ข) กําหนดขอบเขตของพื้นที่ซอมแซม โดยใชสีสเปรยที่มองเห็นไดชัดเจนกําหนดขอบเขต
พื้นที่ซอมแซม เพื่อใหแนใจวาไดกําหนดพื้นที่เสียหายไดครอบคลุม โดยดําเนินการดังนี้ 
- กําหนดขอบเขตเปนพื้นที่ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสหรือส่ีเหลี่ยมผืนผา โดยความยาวนอยสุด 12 นิ้ว 
หรือ 30 ซม. และ ความกวางนอยสุด 4 นิ้ว หรือ 10 ซม. 

- เผื่อขอบเขตพื้นที่เสียหาย หรือจากขอบคอนกรีตแตกกะเทาะที่มองเห็น ออกไปอีก 3 - 4 
นิ้ว หรือ 7.5 - 10 ซม. 

- กรณีขอบเขตพื้นที่ที่กําหนดใหซอมแซม มีระยะหางจากกันนอยกวา 12 นิ้ว หรือ 30 ซม. 
ใหรวมพื้นที่เขากับสวนที่ตอเนื่องกัน 
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รูปที่ 3.5.2 กําหนดขอบเขตของความเสียหาย 

ค) สกัดคอนกรีตที่เสียหาย โดยตัดคอนกรีตตามแนวที่กําหนดไวดวยใบตัดเพชร ที่ความลึก
ประมาณ 1-2 นิ้ว หรือ 2.5 – 5.0 ซม. ตัดใหเปนแนวตรงและตั้งฉากกับผิว จากนั้นทําให
คอนกรีตแตกดวย Light Pneumatic Hammer ที่หนักไมเกิน 13.5 กิโลกรัม (คอนหนัก 7 
กิโลกรัม จะมีความเหมาะสมและงายในการควบคุมความลึกในการทุบคอนกรีต) ทุบทั้ง
พื้นที่จนเห็นเนื้อคอนกรีตที่ดีและสะอาด หากทุบแลวคอนกรีตที่เสียหายลึกมากกวา 1 ใน 
3 หรือพบ Dowel Bar โผลข้ึนมาใหเปลี่ยนเปนไปซอมดวยวิธีการ Full-depth Repair 

หมายเหตุ หากไมมีเครื่องมือตามที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน ทั้งนี้ในการใช
เครื่องจักรและเครื่องมือชนิดอื่นๆ ในการสกัดคอนกรีต ตองไมกระทบกับโครงสรางของแผนพื้น
คอนกรีต 
ง) หลังจากสกัดคอนกรีตออกแลว ตรวจสอบพื้นคอนกรีตบริเวณที่จะซอมแซมอีกครั้ง  เพื่อให
แนใจวานําคอนกรีตที่เสียหายออกหมดแลว  จากนั้นใหทําสะอาดกอนที่จะปะซอมดวย
คอนกรีตใหม โดยใชเครื่องพนทราย (Sand Blast) หรืออาจใชเครื่องพนน้ําแรงดันสูงที่
ความดัน 100 - 200 Mpa.หรือ 14,500 – 29,500 psi และใชลมเปาฝุนและผงทรายออก 
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รูปที่ 3.5.3 ทําความสะอาดดวยเครื่องพนทราย (Sand Blast) และเครื่องเปาลม 

จ) ติดตั้งแบบเพื่อเปนฉากกั้นแนวรอยตอผิวคอนกรีต 
• กรณีพื้นที่ซอมแซมอยูติดกับรอยตอ (Joint) ใหติดตั้งแบบเพื่อเปนฉากกั้นแนวรอยตอผิว
คอนกรีต และควรติดตั้งใหลึกกวาคอนกรีตที่ถูกเลาะออก 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม. และยาว
ออกไปจากขอบเขตที่กําหนดตามขอ 3.5.5.1 ขางละ 3 นิ้ว หรือ 7.5 ซม. เพื่อปองกัน
คอนกรีตที่จะนํามาใชซอมแซมไหลเขาไปในรอยตอ 

• กรณีพื้นที่ซอมแซมไมอยูติดกับรอยตอ (Joint) ไมตองติดตั้งแบบเพื่อเปนฉากกั้นแนว
รอยตอ (Joint) 

 
รูปที่ 3.5.4 ติดตั้งแบบเพื่อเปนฉากกั้นแนวรอยตอผิวคอนกรีต 

ฉ) กอนทาน้ํายาประสานคอนกรีต (Bonding Agent) ควรตรวจสอบผิวหนาคอนกรีตให
สะอาดและแหง ไมมีฝุนและผงทรายตกคางอยู แลวจึงทาน้ํายาประสานคอนกรีต จากนั้น
นําคอนกรีตเทลงแทนคอนกรีตที่ถูกเลาะออกกอนที่น้ํายาประสานคอนกรีตจะเซ็ตตัว โดย
ใหพิจารณาจากขอกําหนดของผลิตภัณฑนั้นๆ 
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รูปที่ 3.5.5 ทาน้ํายาประสานคอนกรีต 

3.5.5.2 การผสม การเท การแตงผิวหนา และการบมคอนกรีต 
ก) ผสมคอนกรีตที่หนางานในถาดผสมเล็กๆหรือ เครื่องผสมคอนกรีต เทคอนกรีตลงในพื้นที่
ที่ซอมแซม จี้หรือกระทุงคอนกรีตสดใหแนนเพื่อปองกันการเกิดโพรงโดยเฉพาะบริเวณ
ผิวหนาสัมผัสของคอนกรีตเดิม ในการจี้หรือกระทุงใหระวังการแยกตัวของสวนผสม
คอนกรีต  

ข) แตงผิวหนาคอนกรีตใหไดระดับเดียวกับผิวหนาคอนกรีตเดิม โดยใชเกรียงปาดหนาจาก
ตรงกลางออกไปที่ขอบ เพื่อดันใหคอนกรีตออกไปหาผนังของคอนกรีตเดิม วิธีนี้จะชวยให
ผิวหนาเรียบและเพิ่มกําลังในการยึดเกาะกับคอนกรีตเดิม ไมควรปาดผิวหนาจากขอบเขา
หาตรงกลางเพราะจะเปนการดึงวัสดุในเนื้อคอนกรีตใหหางจากผนังคอนกรีตเดิม  

ค) ใช Liquid-membrane-foaming Curing Compound กําหนดแรงดันในการฉีดให
เหมาะสมที่อัตรา 5 ตร.ม./ลิตร การบมเปนเรื่องสําคัญมาก ในการเพิ่มความแข็งแรงของ
คอนกรีตเนื่องจากพื้นที่ที่ซอมแซมมีผิวหนามากเมื่อเทียบกับปริมาณของคอนกรีตที่ใช การ
บมจึงชวยปองกันการสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็วในคอนกรีต และควรมีเวลาในการบม
คอนกรีตไวกอนจะเปดการจราจร เพื่อใหไดผลที่ดีควรคลุมกระสอบไวบนผิวหนาคอนกรีต
ที่ซอมแซม จนกวากําลังของคอนกรีตจะเพิ่มข้ึนตามที่ตองการ 

3.5.5.3 การยาแนวรอยตอ (Joint Sealing) 
ก) กรณีพื้นที่ซอมแซมอยูติดรอยตอ (Joint) หลังจากคอนกรีตไดกําลังตามที่ตองการ ใหนํา
แบบที่เปนฉากกั้นแนวรอยตอออก แลวยาแนวรอยตอตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

ข) กรณีพื้นที่ซอมแซมไมอยูติดรอยตอ (Joint) หากพื้นที่ซอมแซมไมอยูติดรอยตอ ไมตองยา
แนวรอยตอ 
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3.5.6 ขอแนะนํา 
ก) การเปดใหการจราจรผานพื้นที่ที่ซอมแซม ตองแนใจวาคอนกรีตที่ซอมแซมมีกําลังรับ
น้ําหนักไดอยางนอยตามที่ตองการ 

ข) หลังจากทาน้ํายาประสานคอนกรีตแลว อยาทิ้งระยะเวลาการเทคอนกรีต นานเกินกําหนด 
ค) ตองเริ่มบมคอนกรีตตามเวลาที่กําหนดจากผูผลิต 
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3.6 วิธีการอุดซอมโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) 

3.6.1 ความหมาย 
การอุดซอมโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต  หมายถึง  การอุดซอมโพรงชองวางที่เกิดขึ้นใตแผน

พื้นถนนคอนกรีต โดยวิธีการเจาะรูแผนพื้นถนนคอนกรีตบริเวณที่มีโพรงอยูขางใตจนทะลุแผนพื้น  แลวอัด
ฉีดดวยวัสดุประเภท Slurry Cement Mortar หรือวัสดุอ่ืนใด ตามรูปแบบและขอกําหนด  โดยใชแรงดนัเพือ่
เติมวัสดุดังกลาวขางตนใหเต็มปริมาตรโพรงชองวางที่เกิดขึ้น 

3.6.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่ออุดโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต ที่มีผลความเสียหายจากการกัดเซาะเนื่องจาก การ 

Pumping หรือการทรุดตัวของโครงสรางถนน  
ข) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหแกแผนพื้นคอนกรีต 

3.6.3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการอุดซอมโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติวัสดุไว

เปนอยางอื่น  วัสดุที่ใชงานควรเปนประเภท Slurry Cement Mortar ซึ่งเปนวัสดุผสมประกอบขึ้นดวยวัสดุ
ที่จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

3.6.3.1 วัสดุมวลรวม 
วัสดุมวลรวมตองเปนวัสดุมวลรวมละเอียด ไดแก ทรายละเอียดที่แข็ง คงทน สะอาด  ปราศจาก

สิ่งสกปรกหรือวัสดุอันไมพึงประสงคใดๆปะปนอยู ซึ่งอาจทําใหคุณภาพสวนผสมดอยลงไป  เปนผลให
ไมไดคุณสมบัติตามขอกําหนดของ Slurry Cement Mortar 

3.6.3.2 ปูนซีเมนต  
ปูนซีเมนตที่ใชตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 หรือประเภท 3 หรืออาจเปนปูนซีเมนต

ชนิดพิเศษอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอนนํามาใชงาน 

3.6.3.3 สารปอซโซลาน (Pozzolanic Material) 
สารปอซโซลานที่ใชอาจเปนเถาลอยจากถานหิน  (Coal Fly Ash) หรือแคลซายดปอซโซลาน

ธรรมชาติ (Calcined Natural Pozzolan) 
3.6.3.4 น้ํา 
น้ําที่จะนํามาใชผสมจะตองสะอาด ปราศจากสารตางๆ เชน เกลือ น้ํามัน กรด ดาง และ

อินทรียวัตถุหรือสารอื่นใดในปริมาณที่ทําใหคุณภาพสวนผสมดอยลงไป 
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3.6.3.5 สารผสมเพิ่ม 
ในกรณีที่ตองการใชสารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพสวนผสมนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายชางผูควบคุมงานกอน 
3.6.3.6 คุณสมบัติของ Slurry Cement Mortar จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
ก) เมื่ออยูในสภาพขนเหลว ตองไมเกิดการแยกตัวหรือตกตะกอน ไมเกิดน้ําไหลเยิ้ม ตองมี
สภาพไหลลื่นไดดี สามารถไหลเขาอุดโพรงไดอยางทั่วถึง 

ข) เมื่อแข็งตัว ตองไมเกิดการหดตัว และมีคาความตานทานแรงอัดไมนอยกวา 5.19 เมกะ
พาสคัล (750 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ 52.75 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) ที่อายุครบ 7 
วัน หรือตามที่กําหนดไวในแบบ 

หมายเหตุ อัตราการใชวัสดุผสมใหเปนตามรายการแบบสวนผสมที่ผานการพิจารณาทดสอบ
แลว  โดยใหผสมวัสดุแบบวิธีการผสมแหงกอน เพื่อใหวัสดุคลุกเคลาเขากันไดดี กอนจะ
เติมน้ําซึ่งเปนการผสมเปยกตอไป 

3.6.4. เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องมือสําหรับอุดซอมโพรง ไดแก เครื่องเจาะรู (Coring Machine), เครื่องผสม (Mixer), 
เครื่องอัดฉีดสวนผสม (Injection Machine), รถบรรทุกน้ํา (Water Truck) เปนตน 

ข) เครื่องมือสําหรับทําความสะอาด ไดแก เครื่องเปาลม (Air Compressor) เปนตน 
ค) เครื่องมือทดสอบการไหล (แบบ Flow Cone) 
ง) เครื่องมือและอุปกรณอ่ืนๆ 

3.6.5. วิธีการอุดซอมโพรง 

3.6.5.1 การเตรียมพื้นที่สําหรับซอมแซม 
ก) กําหนดตําแหนงรูเจาะ ทั้งนี้ใหข้ึนอยูกับสภาพในสนามเปนเกณฑโดยพิจารณาบริเวณ
พื้นที่ที่เกิด Pumping action สวนการกําหนดระยะหางของรูเจาะและจํานวนรูเจาะนั้น ให
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการอัดฉีดสวนผสมเขาไปไดเต็มชองวางของโพรงใตแผนพื้น 
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ทิศทางจราจร
0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

2

1

รอยตอตามขวาง

ความกวางแผนพื้นถนน
(ตามปกติ 3.50 ม.)

ไหลทาง
 

รูปที่ 3.6.1 กรณีที่เสียหายดานเดียว ใหเจาะ 2 รู บริเวณรอยตอตามขวางดานที่เสียหาย 

ทิศทางจราจร
0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

2

1

รอยตอตามขวาง

ความกวางแผนพ้ืนถนน
(ตามปกติ 3.50 ม.)

ไหลทาง

0.60 - 0.80 ม.

4

3

 
รูปที่ 3.6.2 กรณีที่เสียหายทั้งสองดาน ใหเจาะ 4 รู บริเวณรอยตอตามขวาง โดยเจาะทั้งสองขางๆ ละ 2 รู 

ทิศทางจราจร
0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

2

1

รอยตอตามขวาง

ความกวางแผนพื้นถนน
(ตามปกติ 3.50 ม.)

ไหลทาง

3

0.80 ม.

 
รูปที่ 3.6.3 กรณีที่เสียหายดานเดียว และมีรอยแตก ใหเจาะ 3 รู บริเวณรอยตอตามขวาง 

ทิศทางจราจร

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.
21

ความกวางแผนพ้ืนถนน
(ตามปกติ 3.50 ม.)

ไหลทาง

3 4 5 6

@ 1.70 - 1.80 ม.

 
รูปที่ 3.6.4 กรณีที่เสียหายบริเวณดานติดไหลทางตามแนวยาว 
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หมายเหตุ รูปที่ 3.6.1 ถึง 3.6.4 เปนรูปแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการเจาะรูแผนพื้นคอนกรีตเทานั้น 
ข) ในการเจาะรูจะตองเจาะในแนวดิ่งหรือต้ังฉากกับแผนพื้นถนนคอนกรีต โดยทําการเจาะ
ทะลุชั้นแผนพื้นคอนกรีต  การเจาะรูตองกระทําดวยความระมัดระวัง ปองกันมิใหเกิดการ
แตกราว การกะเทาะ หรือการหลุดออกของคอนกรีตบริเวณขอบรูเจาะ  อีกทั้งจํานวนรูที่
เจาะจะตองสามารถทําการอุดซอมใหแลวเสร็จในแตละวันไดโดยเร็ว 

 
รูปที่ 3.6.5 เจาะรูแผนพื้นคอนกรีต 

ค) ทําการผสมวัสดุอุดซอมตามสัดสวนที่กําหนดไวในรายการแบบสวนผสม ตองทําการผสม
ใหวัสดุทุกชนิดผสมเขากันไดดี  ระยะเวลาในการผสมและระยะเวลาในการใชสวนผสมให
เปนไปตามขอกําหนดที่จะระบุไวตามแตละกรณีตามขอจํากัดของผลิตภัณฑและเวลา
ดําเนินการ 

 
รูปที่ 3.6.6 ผสมวัสดุอุดซอมตามสัดสวนที่กําหนด 
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3.6.5.2 การอุดซอม 
ก) ติดตั้งหัวอัดฉีดลงบนรูที่เจาะไว ในกรณีที่พบวาชั้นทางใตแผนพื้นคอนกรีตแหงใหทําการ
อัดฉีดน้ําปริมาณเล็กนอยลงไปกอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการไหลของสวนผสม   และ
ทําใหสวนผสมเขาอุดชองวางในโพรงไดดียิ่งขึ้น 

ข) ถายสวนผสมจากเครื่องผสมลงสูถังบรรจุสวนผสมของเครื่องอัดฉีดสวนผสมในปริมาณที่
เพียงพอตอการใชงานไดอยางตอเนื่อง 

ค) ติดตั้งหัวอัดฉีดลงบนรูที่เจาะไวใหแนน โดยทําใหปลอกยาง (Expanding Rubber 
Packer) ตรงบริเวณปลายหัวอัดฉีดขยายตัวอุดรูใหแนน เพื่อปองกันสวนผสมไหลลนยอน
คืนกลับบนรูเจาะในขณะที่กําลังทําการอัดฉีดอยู 

ง) ทําการอัดฉีดสวนผสม โดยใชแรงดันเริ่มตนประมาณ 0.28–0.52 เมกะพาสคัล (40 –75 
ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ 2.81–5.27 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ 2.76–5.17 Bar.)  
เขาไปในโพรงชองวางใตแผนพื้นถนนคอนกรีตจนกวาจะเต็ม หรือไหลลนออกที่รูเจาะ
ขางเคียงหรือรอยตอ  ในกรณีที่ปรากฏวาสวนผสมไมมีการไหลลน ใหพิจารณาเพิ่มแรงดัน
ข้ึนถึง 1.38 เมกะพาสคัล (200 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ 14.07 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร หรือ 13.79 Bar.)  หรือพบวาแผนพื้นคอนกรีตมีการยกตัวอยางเดนชัดจนเสีย
ระดับ ใหหยุดทําการอัดฉีดสวนผสมในรูเจาะนั้นทันที  แลวทําการอัดฉีดรูเจาะถัดไปโดยวธิี
เดียวกัน 

 
รูปที่ 3.6.7 อัดฉีดสวนผสม 

จ) เมื่อทําการอัดฉีดในแตละรูจนเต็มแลว ใหเอาหัวอัดฉีดออกจากรูแลวปดดวยจุกแทน ทิ้งไว
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ถอดจุกออกและตรวจสอบรู ถายังปรากฏวามีโพรงชองวางอีกใหทํา



อุดซอมโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต(Subsealing) 

 69

การอัดฉีดซ้ําใหเต็ม แลวปดดวยจุกทิ้งไว 3-6 ชั่วโมง  ถอดจุกออกแลวตกแตงรูเจาะดวย
วัสดุ Cement Mortar ชนิด Fast Setting Cement แบบไมหดตัว 

ฉ) ภายหลังการอุดซอมรูเจาะดวย Cement Mortar แลว ใหปดการจราจรอยางนอย 2 ชั่วโมง 

3.6.6 ขอแนะนํา 
ก) ในการซอม มีการกําหนดแผนงานอยางชัดเจน สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง  หากเกิด
ปญหาอุปสรรคตองมีแผนงานรองรับการแกไขปญหา ทั้งนี้ใหคํานึงถึงการอํานวยการ
จราจรขณะทํางานและหลังการทํางานประจําวัน  โดยไมกระทบตอคุณภาพของงานซอม 

ข) ภายหลังการซอมอุดโพรงใตแผนพื้น หากไมไดทําการ Overlay ทับหนาผิวคอนกรีต ควร
ทําการซอมอุดรอยตอ รอยแตก และปรับซอมผิวไหลทางดวย เพื่อปองกันการเกิด
Pumping Action อีกในภายหลัง  

ค) เพื่อใหการบํารุงถนนคอนกรีตดวยวิธีนี้มีผลดี ควรทําควบคูไปกับการซอมแซมระบบถาย
น้ําหนัก (Load Transfer Restoration) 

ง) การอัดฉีดน้ําตามขอ 3.6.5.2 ก) ไมควรใชความดันน้ํามากจนวัสดุโครงสรางทางหลุด
ออกเปนโพรงใหญข้ึน 

จ) การอัดฉีดสวนผสมควรมีการเฝาสังเกตการณและควบคุมอยางใกลชิด รวมถึงใหมีการ
ตรวจสอบผลการอัดฉีดเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาสวนผสมไหลเขาไปตามโพรงที่ตองการ 

ฉ) การวัดปริมาณ Slurry Cement Mortar ที่ใช ควรวัดจากหนางานจริง 
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3.7 วิธีการซอมแซมตลอดชวงความหนา (Full-depth Repair) 

3.7.1 ความหมาย 
การซอมแผนพื้นคอนกรีตแบบตลอดชวงความหนา (Full-depth Repair) หมายถึง การรื้อแผน

พื้นคอนกรีตในสวนที่ชํารุดออก โดยพื้นที่ของแผนพื้นคอนกรีตที่จะร้ือออกตองใหเปนไปตามรูปแบบที่
กําหนดไวหรือที่วิศวกรเปนผูกําหนดให แลวทําการปรับปรุงแกไขชั้นทางใตแผนพื้นใหมีความมัน่คงแขง็แรง
กอนที่จะเทแผนพื้นคอนกรีตใหมลงไปแทนที่  เนื่องจากการเปลี่ยนซอมแผนพื้นคอนกรีตแบบ Full-depth 
Repair นั้นไดทําการรื้อคอนกรีตสวนที่เสียหายออกและทําการเปลี่ยนแผนพื้นคอนกรีตใหมตลอดความลึก
ของแผนพื้นคอนกรีต ดังนั้นการซอมแซมดวยวิธีนี้สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับแผนพื้นคอนกรีตได
อยางหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึงงานซอมบํารุงถนนคอนกรีต โดยใชในการเปลี่ยนซอมแผนพื้นคอนกรีตที่
มีความเสียหายที่เดนชัดและมีปริมาณความเสียหายมากเกินกวาจะใชวิธีการซอมแบบอ่ืน ๆ ไดอีกตอไป 
เชน การเกิดรอยแตกราวแบบ  Structural Crack  หลายรอยในแผนเดียวกันและแผนพื้นคอนกรีตสูญเสีย
ระดับและความลาดเนื่องจากการทรุดตัวหรือโกงตัวของแผนพื้นคอนกรีต 

3.7.2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อกอสรางแผนพื้นคอนกรีตใหมใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ 
ข) เพื่อปองกันความเสียหายไมใหเกิดมากขึ้นกวาเดิม  
ค) เพื่อเปนชั้นพื้นทางสําหรับการ Overlay 

3.7.3 วัสดุ 

3.7.3.1 วัสดุคอนกรีต 
คอนกรีตทําหนาที่เปนวัสดุที่ใชในการเปลี่ยนซอมคอนกรีตแบบ Full-depth Repair โดย

สวนผสมคอนกรีตประกอบดวย ปูนซีเมนต น้ํา สารผสมเพิ่ม มวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ ตองมี
คุณสมบัติตามขอกําหนด มาตรฐาน ทล.-ม. 329/2544 “มาตรฐานการเปลี่ยนซอมแผนคอนกรีตแบบ Full-
Depth Repair” 

3.7.3.2 เหล็กเสริม 
เหล็กเสริมซึ่งใชในการเปลี่ยนซอมคอนกรีตแบบ Full-depth Repair นั้น ประกอบดวย ตะแกรง

ลวดเหล็ก เหล็กเดือย เหล็กยึด ซึ่งหนาที่และคุณสมบัติของเหล็กเสริมแตละประเภท มีดังตอไปนี้ 
ก) ตะแกรงลวดเหล็ก ทําหนาที่ปองกันการแตกตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
คอนกรีต โดยตะแกรงลวดเหล็ก อาจเปนตะแกรงลวดเหล็กกลา หรือตะแกรงเหล็กเสนก็ได 
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ข) เหล็กยึด ทําหนาที่ปองกันการขยับตัวทางดานขางของแผนพื้นคอนกรีตไมใหแยกตัวออก
จากกัน โดยใสตามแนวรอยตอตามยาว (Longitudinal Joint)  

ค) เหล็กเดือย ทําหนาที่ถายน้ําหนัก (Transfer Load ) ระหวางแผนพื้นคอนกรีตในแนว
รอยตอตามขวาง (Traverse Joint) และรับแรงกระแทก (Impact) โดยใสตามแนวรอยตอ
ตามขวาง (Traverse Joint) Expansion Joint  และ Construction Joint 

3.7.3.3 วัสดุสําหรับใสรอยตอ 
วัสดุสําหรับใสรอยตอหนาที่ปองกันไมใหน้ําซึมลงไปตามรอยตอเผื่อขยาย ลงไปสูชั้นโครงสราง

ดานลางอันจะทําใหความเสียหายเพิ่มมากขึ้น โดยวัสดุสําหรับใสรอยตอประกอบดวย วัสดุอุดรอยตอ
คอนกรีต (Joint Filler) วัสดุทารอยตอ (Joint Primer) และวัสดุยารอยตอ (Joint Sealer) 

3.7.3.4 วัสดุสําหรับการบมคอนกรีต 
วัสดุที่ใชในการบมคอนกรีต ทําใหคอนกรีตปฏิกิริยา Hydration ที่สมบูรณ และยังชวยปองกัน

ไมใหคอนกรีตเกิดรอยแตก เนื่องจากสูญเสียน้ําเร็วเกินไป โดยวัสดุที่ใชคลุมในการบมคอนกรีต ไดแก 
กระสอบ และสารเหลวบมคอนกรีต เปนตน 

3.7.3.5 วัสดุจําเปนอื่นๆ ไดแก ปลอกเหล็กเดือย สารยึดอีพ็อกซีเรซินสําหรับคอนกรีต เปนตน 

3.7.4 เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับการรื้อแผนพื้นคอนกรีตเดิมออก ไดแก เครื่องตัดแผนพื้น
คอนกรีต (Concrete Sawing Machine), เครื่องจักรขุดตัก (Excavator) เปนตน 

ข) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับการเตรียมพื้นที่ในการเปลี่ยนแผนพื้นคอนกรีต ไดแก 
เครื่องจักรบดอัด, เครื่องเจาะรูคอนกรีตเพื่อติดตั้งเหล็กเดือยและเหล็กยึด เปนตน 

ค) เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับการเทคอนกรีต ไดแก เครื่องผสมคอนกรีต (Concrete 
Mixer), แบบหลอคอนกรีต เครื่องเขยาคอนกรีต (Vibrator), เครื่องมือปรับแตงความเรียบ
ผิวหนา (Finishing Devices) เปนตน 

ง) เครื่องจักรและเครื่องมือในการทํารอยตอ ไดแก เครื่องสกัดขยายรอยแตก, ใบมีดขุด
รอยตอ, เครื่องเปาลม, เครื่องทําความสะอาดผิวดวยทราย, เครื่องทําความสะอาดดวย
แรงดันน้ํา, เครื่องเผารอยตอเดิมแบบเปลวเพลิงและเตาฟู, ถังตมวัสดุยาแนวรอยตอ, 
เครื่องหยอดวัสดุยาแนวรอยตอ เปนตน 
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3.7.5 วิธีการซอมแผนพื้นคอนกรีตแบบ Full-depth Repair 

3.7.5.1 การกําหนดพื้นที่ความเสียหายที่จะทําการซอม 
การกําหนดพื้นที่ที่จะทําการซอม  ใหนายชางผูควบคุมงานทําเครื่องหมายแสดงขอบเขตไวบน

ผิวคอนกรีตใหชัดเจนกอนลงมือทําการซอม โดยพื้นที่ที่ตองร้ือออกนั้นขึ้นอยูกับปริมาณความเสียหายที่
ปรากฏ โดยมีหลักเกณฑพิจารณาดังนี้ 

ก) พื้นที่ที่จะทําการซอม จะตองเปนดังนี้  
-ตองซอมเต็มความกวางของแผนพื้นคอนกรีตเดิม 
-ตองเปนรูปส่ีเหลี่ยม มีความยาวเปลี่ยนแปลงตามความเสียหาย แตตองยาวไมนอยกวา 

2 เมตร 
-แนวของรอยตัดซอมตามขวางจะตองขนานกับแนวรอยตอตามขวาง 
-แนวของรอยตัดซอมตามขวางจะตองหางจากรอยแตกที่เสียหายไมนอยกวา 0.3 เมตร 
ข.) กรณีที่แนวตัดซอมตามขวางของพื้นที่ที่จะทําการซอมที่อยูใกลกัน มีระยะหางกันนอย
กวา 2 เมตร ใหรวมเปนพื้นที่เดียวกัน 

ค.) กรณีที่แนวตัดซอมตามขวางของพื้นที่ที่จะทําการซอม มีระยะหางจากรอยตอตาม
ขวางนอยกวา 2 เมตร ใหขยายความยาวโดยใหแนวตัดซอมตามขวางตรงกับรอยตอ
ตามขวางนั้นๆ 

3.7.5.2 การรื้อคอนกรีตออก 
ก) การแยกพื้นที่ที่จะซอม ใหตัดคอนกรีตโดยรอบพื้นที่ที่จะทําการซอมโดยใชเครื่องตัดแผน
พื้นคอนกรีต ในการตัดคอนกรีตจะตองตัดใหขาดตลอดความหนาของแผนพื้นคอนกรีต   
รวมทั้งตัดเหล็กเดือยและเหล็กยึดใหขาดจากกัน  เพื่อใหเปนอิสระจากแผนพื้นขางเคียง 
ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงเหตุประกอบดังนี้ 
• ถาแผนพื้นคอนกรีตขางเคียงดานรอยตอตามยาวอยูในสภาพดี และสามารถใชเปนแบบ
ขางในการเทและปาดแตงหนาคอนกรีตได  ใหใชแนวรอยตอเปนแนวการตัดได 

• สําหรับรอยตอตามยาวใหตรวจสอบทิศทาง Shear Key กอน  ถาพบวา Shear Key 
ของแผนพื้นคอนกรีตขางเคียงยื่นเขามาในพื้นที่ที่จะทําการซอม  ใหรนระยะแนวรอยตดั
จากรอยตอตามยาวเขามาในพื้นที่ที่จะทําการซอมประมาณ 50 มิลลิเมตร  เพื่อรักษา
Shear Key ไว 

ข.) ถาแผนคอนกรีตขางเคียงดานรอยตอตามยาวมีสภาพความเสียหายมากจนไมสามารถใช
เปนแบบขางในการเทคอนกรีตได ใหกําหนดแนวรอยตัดล้ําเขาไปในแผนพื้นคอนกรีต
ขางเคียงนั้นประมาณ 0.5 เมตร  เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการเขาแบบขาง 
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รูปที่ 3.7.1 การกําหนดพื้นที่ของคอนกรีตที่ตองรื้อออก 

ระยะหางระหวาง 
ความเสียหาย 
นอยกวา 2 เมตร 

ระยะหางระหวาง 
แนวรอยตัดซอม   
นอยกวา 2 เมตร 



วิธีการซอมแซมถนนคอนกรีต 

 74

 
รูปที่ 3.7.2 แยกพื้นที่ที่จะทําการซอมแซมดวยวิธีการใชเล่ือยตัดคอนกรีต 

ค.) สําหรับดานที่ติดกับไหลทาง ถาไหลทางยังคงสภาพดีใหกําหนดแนวการตัดตามรอยตอ
ระหวางไหลทางกับผิวคอนกรีต  ถาไหลทางเสียหายจนไมสามารถใชเปนแบบขางได ให
กําหนดแนวการตัดล้ําเขาไปในไหลทางประมาณ  0.5 เมตร เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการ
เขาแบบขาง 

ง) การเอาคอนกรีตในพื้นที่ที่จะทําการซอมออกจากพื้นที่ อาจทําไดโดยวิธีการทุบใหแตกแลว
ร้ือออก (Breakup and Clean-out Method) หรือวิธีการยกแผนพื้นคอนกรีตออก (Lift-out 
Method) ก็ได ทั้งนี้วิธีการดังกลาวจะตองไมทําใหกระทบกระเทือนเสียหายตอแผนพื้น
คอนกรีตขางเคียง 

 
รูปที่ 3.7.3 นําแผนพื้นคอนกรีตออกโดยวิธีทุบใหแตกหรือวิธียกออก 

3.7.5.3 การปรับปรุงชั้นทางใตแผนพื้นคอนกรีต 
ก) ภายหลังจากร้ือเอาคอนกรีตเดิมออกไปแลว ตองทําการปรับปรุงชั้นทางใตแผนพื้น
คอนกรีตใหมีสภาพดี  โดยใหพิจารณาความเสียหายที่ปรากฏจริงในสนาม ใหขุดร้ือวัสดุที่
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ไมเหมาะสมออกทิ้งไปและเติมวัสดุชั้นทางเขาไปใหม  พรอมทั้งบดอัดแนนเปนชั้น ๆ ตาม
รูปแบบของโครงสรางชั้นทางเดิม การบดอัดโครงสรางชั้นทางเดิมได 

ข) ถามีน้ําขังจะตองสูบน้ําออกใหหมดกอน หรือในกรณีที่มีความเรงดวนในการเปด
การจราจรสามารถกําหนดใหใช Lean Concrete หรือคอนกรีตมวลเบา เปนชั้นรองแผน
พื้นคอนกรีตได อัตราสวนผสมใหใชปูนซีเมนตประเภท 1 ไมนอยกวา 150 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร โดยใชสารเคมีผสมเพิ่มเพื่อใหแข็งตัวภายใน 2-3 ชั่วโมง ความหนาตองไม
นอยกวา 100 มิลลิเมตร 

 
รูปที่ 3.7.4 บดอัดพื้นที่กอนที่จะทําการซอมแซม 

3.7.5.4 การติดตั้ง เหล็กเดือย และเหล็กยึด 
ก) ทําการเจาะรูสําหรับฝงเหล็กเดือยและเหล็กยึด กับแผนพื้นคอนกรีตเดิมที่อยูตรงตําแหนง
ที่กําหนด ใหฝงเหล็กเดือยและเหล็กยึดใหไดขนาดและแนวระดับตามรูปแบบกําหนดดวย
เครื่องเจาะรู 

ข) ใชเครื่องเปาลม ทําความสะอาดรูเจาะ แลวทําการฉีดสารยึดอีพอกซีเรซินสําหรับคอนกรีต 
ทุกรูสําหรับเหล็กยึดและเหล็กเดือย  

ค) ในรอยตอเผื่อขยาย (Expansion Joint)  จะตองติดตั้งปลอกเหล็กเดือย โดยตองรักษา
ระยะหางระหวางปลอกเหล็กเดือยกับเหล็กเดือยใหไดตามแบบ  และการปองกันไมใหน้ํา
ปูนไหลเขาไปในปลอกเหล็กเดือย ใหใชแหวนยาง กระดาษกาว  หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว พันหุมเหล็กเดือยตรงบริเวณปากปลอก
เหล็กเดือยไว 

ง) วางเหล็กเดือย โดยกอนนําเหล็กเดือยมาใชงาน ตองทาครึ่งหนึ่งของความยาวเหล็กเดือย
ดวยยางแอสฟลตหนึ่งชั้น แลวทาทับดวยจารบีอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปองกันไมใหคอนกรีตยึด
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หนวงปลายเหล็กเดือยนั้น ซึ่งสวนของเหล็กเดือยที่ไมเกิดแรงยึดหนวงกับคอนกรีตนี้ 
เรียกวา Free End สวนอีกครึ่งหนึ่งของเหล็กเดือยเรียกวา Fixed End ในแผนพื้นคอนกรีต
แผนเดียวกันใหวางเหล็กเดือยโดยใหดานหนึ่งของแผนพื้นเปน Free End และปลายอีก
ดานหนึ่งเปน Fixed End เพื่อปองกันไมใหแผนพื้นคอนกรีตเกิดรอยแตกเนื่องจากการ
ขยายตัวของคอนกรีต 

 
 รูปที่ 3.7.5 ติดตั้งเหล็กเดือย 

3.7.5.5 การเทคอนกรีต การตบแตงผิวหนา และการบมคอนกรีต 
ก) เทคอนกรีตและตบแตงผิวหนา ใหแลวเสร็จอยางตอเนื่องเพื่อปองกันความเสียหายและ
หลีกเลี่ยงปญหาจากฝนตกและปญหาการจราจร โดยจะตองมีผูควบคุมงานควบคุมการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิด จนกวาจะสิ้นสุดการเทคอนกรีต และการตบแตงผิวหนา 

ข) ภายหลังจากการกวาดและแตงผิวหนาเสร็จแลว ใหรีบบมคอนกรีตทันที การบมจะตอง
กระทําอยางตอเนื่องและใชเวลาบมอยางนอย 72 ชั่วโมง หรือตามที่กําหนดไวในแบบ 

ค) ในกรณีเทคอนกรีตที่มีแผนพื้นคอนกรีตมากกวา 1 แผง ใหตัดรอยตอตามขวางตาม
รูปแบบภายใน 3-6 ชั่วโมง 

 
รูปที่ 3.7.6 เทคอนกรีตลงในพื้นที่ที่เตรียมไว 
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3.7.5.6 การอุดวัสดุยารอยตอ 
ใหดําเนินการตามขั้นตอนวิธีการอุดรอยแตก 

3.7.6 ขอแนะนํา 
ก) ตองทําการตัดขอบของพื้นที่ที่จะซอมแซมใหขาดออกจากการตอยึดกันโดยเนื้อคอนกรีต, 
เดือยเหล็ก, เหล็กยึด และเหล็กตะแกรง  กอนทําการทุบคอนกรีตที่ตองการเอาออก 

ข) ในการทุบคอนกรีต ใหระมัดระวังที่จะทําความเสียหายตอแผนพื้นขางเคียง 
ค) การซอมปรับปรุงชั้นทางดานลาง  ตองแกไขใหถึงชั้นทางที่ออนตัวดวย 
ง) การบดทับชั้นทางดานลาง ใหทําการกอสรางขึ้นมาเปนชั้นๆตามโครงสรางชัน้ทางเดมิ และ
ใหมีความหนาแนนสม่ําเสมอตามมาตรฐานที่กําหนด 
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วิธีประเมินคาใชจาย ของ 
งานซอมแซมถนนแอสฟลต 
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ก - 2 

ตารางที่ 1.1 ขนาดคละของมวลรวม 
ขนาดตะแกรง 

มิลลิเมตร 
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- แนะนําใชทรายละเอียด ในกรณีรอยแตกกวางเกินกวา  
3 มิลลิเมตร 100 * * * 
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g 
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al - ไมใชวัสดุมวลรวม 
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ip 
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มม. - 100 90-100 0-30 0-4 0-2 0-0.5 - - - - 

1     100 90-100 65-90 40-60 25-42 15-30 10-20 
2    100 90-100 65-90 45-70 30-50 18-30 10-21 5-15 
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al 

3    100 70-90 45-70 28-50 19-34 12-25 7-18 5-15 
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Hot Mix ใชวัสดุแบบเดียวกับ Asphalt Concrete Overlay 
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As
ph

alt
 C

on
cre

te 
Ov

erl
ay

 

Wearing 
1/2"   100 90-100 55-85 32-67 - - 7-23 - 2-10 

หมายเหตุ 1) Skin Patching และ Deep Patching ใชวสัดุผิวทางแบบเดียวกัน 
 2) Asphalt Concrete Overlay Binder Course ใชปูสวนผสมที่มีความหนา 4 - 8 ซม. 
 3) Asphalt Concrete Overlay Wearing Course 3/4" ใชปสูวนผสมที่มีความหนา 4 - 7 ซม. 
 4) Asphalt Concrete Overlay Wearing Course 1/2" ใชปสูวนผสมที่มีความหนา 2.5 - 3.5 ซม. 
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1/2" 

< 40 < 9 > 50 - > 95 (6) - 

(1) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล. – ท. 202  “ วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใชเครื่อง Los 
Angeles Abrasion “ 

(2) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล.-ท. 213  “วิธีการทดลองหาคาทดลองหาความคงทน ( Soundness ) ของมวลรวมโดยการใช  
โซเดียมซัลเฟต หรือ แมกนีเซยีมซัลเฟต" 

(3) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล.-ท. 203  “วิธีการทดลองหาคา Sand Equivalent “ 
(4) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล. – ท. 210  “ วิธีการทดลองหาคาดรรชนีความแบน ( Flakiness Index ) “ 
(5) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล. – ท. 605  “ วิธีการทดลองการหลุดลอก ( Stripping ) โดยวิธี Plate Test “ 
(6) วิธีการทดลอง   AASHTO  T 182-84  “Coating and Stripping of Bitumen-Aggregate Mixtures” 
(7) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล. – ท. 212  “ วิธีหาปริมาณรอยละที่แตกของกรวดโม “  
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(ลิตร/ม.2) 

0.8-1.3 
(ลิตร/ม.2) - 

1 3.0-5.5 - - *10.0-16.0 (1) - 
2 5.5-10.0 - - *7.5-13.5(1) - 

Slu
rry

 
Se

al 

3 10.0-16.0 - - *6.5-12.0(1) - 

*ใช CSS-1 
หรือ CSS-1h 

1 ประมาณ 1.75-1.95 ตัน/ม3(แนน) - 6.0-8.0(1) -  
2 ประมาณ 1.75-1.95 ตัน/ม3(แนน) - 7.0-9.0(1)   
3 ประมาณ 1.70-1.90 ตัน/ม3(แนน) - 9.0-10.0(1)   

Co
ld 

Mi
x C

MS
 

4 ประมาณ 1.70-1.90 ตัน/ม3(แนน) - 9.0-10.0(1)   

1 ประมาณ 1.75-1.95 ตัน/ม3(แนน)
ประมาณ 1.80-2.00 ตัน/ม3(แนน)

*6.0-8.0(1) 
**5.5-7.5(1) 

-  

2 ประมาณ 1.75-1.95 ตัน/ม3(แนน)
ประมาณ 1.75-1.95 ตัน/ม3(แนน)

*7.0-9.0(1) 
**6.0-8.0(1) 

-  

Co
ld 

Mi
x M

C 

3 ประมาณ 1.70-1.90 ตัน/ม3(แนน)
ประมาณ 1.75-1.95 ตัน/ม3(แนน)

*8.0-10.0(1) 
**7.0-9.0(1) 

-  

*MC-250 
**MC-800 

Sk
in 
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tch

ing
 &
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ee

p P
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Hot Mix ใชวัสดุแบบเดียวกับ Asphalt Concrete Overlay 
Binder 
course ประมาณ 2.20-2.40 ตัน/ม3(แนน) - - 3.0-6.5 - 

Wearing 
3/4" ประมาณ 2.20-2.40 ตัน/ม3(แนน) - - 3.0-7.0 - 

As
ph

alt
 C

on
cre

te 
Ov

erl
ay

 

Wearing 
1/2" ประมาณ 2.15-2.35 ตัน/ม3(แนน) - - 4.0-8.0 - 

(1) ปริมาณเนื้อยางจริง (Residue) คิดเปนรอยละโดยน้ําหนักของหินแหง 



วัสดุและมาตรฐาน 
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ตารางที่ 1.4 อุณหภูมิของแอสฟลตที่ใชราด 
 ชวงอุณหภมูิที่ใชราด  

ชนิดของแอสฟลต 
 O C   O F  

AC 60  -  70 145 - 175 295 - 345 

AC 70  -  80 140 - 175 285 - 345 

AC 80  -  100 140 - 175 285 - 345 

   RC  -  70 50 - 110 120 - 225 

    RC  -  250 75 - 130 165 - 270 

   RC  -  800 100 - 120 210 – 250 

     RC  -  3000 120 - 160 250 - 310 

  MC  -  30 30 - 90 85-190 

   MC  -  70 50-110 120-225 

CRS  -  1 50 - 85 125 - 185 

CRS  -  2 50 - 85 125 – 185 

CSS  -  1 20-70 70 - 160 

 CSS  -  1h  20-70 70-160 

ตารางที่ 1.5 มาตรฐานงานทาง 
ประเภทงานซอม มาตรฐานงานทาง 

อุดรอยแตก ไมมีมาตรฐานควบคุม 

Fog Seal ไมมีมาตรฐานควบคุมแตอาจใช มาตรฐานที่ ทล.-ม. 403/2531 
"มาตรฐานการลาดแอสฟลต Tack Coat" ในการอางอิง 

Chip Seal มาตรฐานที ่ทล.-ม. 406/2531 "มาตรฐาน ผิวแบบชิพซีล (Chip Seal)" 
Slurry  Seal มาตรฐานที ่ทล.-ม. 405/2542 "มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal" 
Skin Patching มาตรฐานที ่ทล.-ม. 451/2544 "มาตรฐานงานปะซอมผิวทางแอสฟลต (Skin Patching)" 
Deep Patching มาตรฐานที ่ทล.-ม. 452/2544 "มาตรฐานงานขดุซอมผิวทางแอสฟลต (Deep  Patching)" 
Asphalt Concrete 
Overlay 

มาตรฐานที ่ทล.-ม. 408/2532 "มาตรฐานแอสฟลต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)" 
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ตารางที่ 1.6 สรุปชุดเครื่องจักรและเครื่องมือ 

 อุด
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เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับ ตัดรอยตอ สกัด ขุดรื้อ 
- เครื่องมือตัดรอยตอ 
- เครื่องเจาะขุดผวิทางและชั้นทาง 
- เครื่องจักรขุดรื้อผิวทางและวัสดุชัน้ทาง 
- เครื่องจักรขูดไส (Milling Machine) 

    √ √ √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ 
- เครื่องกวาดฝุน (Rotary Broom)  
- เครื่องเปาลม (Blower)  
- รถบรรทุกน้ํา 
- ไมกวาด 

√ √ √ √ √ √ √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับผสมวัสดุมวลรวมกับแอสฟลต 
(Premix) 
- โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) 
- เครื่องผสมคอนกรีต ใชผสม Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) 
- เครื่องจักรใชในการผสมและกอสราง Premix ชนิด Mix-Paver Travel Plant 
- เครื่อง Asphalt Recycle Machine 

    √ √ √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 

วิธีการซอมแซม 
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เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับพนแอสฟลต 
- เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt Distributor) 
- เตาตมยางพรอม Hand Spray 

√ √ √  √ √ √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับเคลือบผิวหรือลางหินยอยหรือ
กรวดยอย 
- เครื่องจักรทําความสะอาด เคลอืบผิว (Pre Coat) หรือ ลางหิน (Pre Wet) 

  √     

เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับการโรยและเกลี่ยหินยอยหรือ
กรวดยอย 
- เครื่องโรยหิน (Aggregate Spreader) 
- รถบรรทุกกระบะเททาย (Dump Truck) 
- เครื่องเกลี่ยหินชนิดลาก (Drag Broom) 
- พลั่ว 

  √     

เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับปูสวนผสม 
- เครื่องป ู(Paver or Finisher)  
- รถเกลีย่ปรับระดับ (Motor Grader) 
- พลั่ว และคราด 

    √ √ √ 

วิธีการซอมแซม 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
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เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับผสมพรอมกับฉาบสวนผสม  
Slurry Seal 
- Slurry Seal Machine 

   √    

เครื่องมือ สําหรับฉาบสวนผสม Slurry Seal 
- เครื่องฉาบดวยมือ, กระสอบ, พลั่ว และคราด    √    
เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับบดทับ 
- รถบดลอเหล็กไมสั่นสะเทอืน (Static Steel-wheeled Tandem Roller) 2 ลอ 
- รถบดลอเหล็กสัน่สะเทอืน (Vibratory Roller) 2 ลอ 
- รถบดลอเหล็กขนาดเบา 
- รถบดสั่นสะเทือนขนาดเบา (Vibratory Roller) 
- รถบดลอยาง (Pneumatic-Tired Roller) 
- เครื่องบดอัดแบบแผนสัน่สะเทอืน (Vibratory Plate Compactor) หรือ Frog 
Jump 
- เครื่องมือกระทุง (Hand Tamper) 

  √  √ √ √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือประกอบ 
- รถตักวัสดุ (Loader), กรวยยาง, ไมบรรทัดวัดความเรียบ (Straight edge), กา
ราดยาง (Asphalt Pouring Pot), พลั่ว, ไมรีดยาง (Squeegee), คราด, อีเตอร, 
เชือก, เครื่องเจาะกอนตัวอยาง (Core-drilling Machine) 

√ √ √ √ √ √ √ 

วิธีการซอมแซม 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
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เครื่องจักร (Machine) และเครื่องมือ (Tool) 

1 เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับ ตัดรอยตอ สกัด ขุดรื้อ 

เครื่องมือตัดรอยตอ เครื่องเจาะขดุผิวทางและชั้นทาง 

                     
เครื่องจักรขดุรื้อผิวทางและวสัดุชั้นทาง 

 
เครื่องจักรขดูไส (Milling Machine) สําหรับขูดไสถนนเอาสวนที่เสยีหายออก 
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2. เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับเตรียมและทําความสะอาดพื้นที่ 
เครื่องกวาดฝุน (Rotary Broom) สําหรับทําความสะอาด กวาดฝุนในพื้นที่ที่กําหนด อาจเปน

แบบลาก แบบขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง หรือแบบติดตั้งที่รถไถนา (Farm Tractor) แตตองเปนแบบไมกวาด
หมุนโดยเครื่องกล 

 
เครื่องเปาลม (Blower) สําหรับเปา เครื่องอัดลม (Air Compressor) .ใชประกอบ 

ฝุนเพื่อทําความสะอาดพืน้ที ่ กับกานเปาลมเพื่อทําความสะอาดพืน้ที ่

         
รถบรรทุกน้ํา (Water Truck) ใชสําหรับลางทําความสะอาดพื้นที่ในกรณีที่อาจมีคราบดินติดฝง

แนนบนผิวทาง 

 
ไมกวาด สําหรับใชแรงงานคนกวาดทาํความสะอาดพืน้ที ่
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3.เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับผสมวัสดุมวลรวมกบัแอสฟลต (Premix) 
เครื่อง Mix-Paver Travel Plant สําหรับผสมและปู Premix ชนิดผสมเย็น (Cold Mix) ที่

ขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง 

     
โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ม ี2 แบบ 

• โรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) เปนแบบที่นิยมใชโดยทั่วไป สําหรับผลิตวัสดุผสมรอน 
(Hot Mix) ซึ่งขั้นตอนการผสมมวลรวมกับแอสฟลตจะใชการชั่งน้ําหนักแลวผสมมวลรวมกับ
แอสฟลตนั้นแบบทีละชุด 
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•โรงงานผสมแบบตอเนื่อง (Continuous Type) ใชสําหรับผลิตวัสดุผสมรอน (Hot Mix) ซึ่ง
ข้ันตอนการผสมมวลรวมกับแอสฟลต จะใชการปอนมวลรวมและแอสฟลตอยางมีจังหวะ
สัมพันธกัน (Synchronization of Aggregate and Asphalt Feed) เขาสูหองผสมแลวผสมกัน
อยางตอเนื่อง 

 
เครื่อง Asphalt Recycle Machine เปนเครื่องผสมที่ใชแอสฟลตคอนกรีตเดิมที่ร้ือออกไป ผสม

ซ้ําใหม 

     

เครื่องผสมคอนกรีต ใชผสม Premix ชนิดผสมเยน็ (Cold Mix) ทีม่ีปริมาณไมมาก 

 



 เครื่องจักรและเครื่องมือ 

ก - 13 

4.เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับพนแอสฟลต 
เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt Distributor) มักใชสําหรับการลาดแอสฟลตที่มพีื้นทีข่นาดใหญ 

    

    
เตาตมยางพรอม Hand Spray ใชสําหรับการลาดแอสฟลตที่มพีื้นทีข่นาดเล็ก 

….  

5.เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับเคลือบผิวหรือลางหินยอยหรือกรวดยอย 
เครื่องจักรทําความสะอาด เคลือบผิว (Pre Coat) หรือ ลางหิน (Pre Wet) สําหรับทํา

ความสะอาดและเคลือบผิวหรือลางหินยอยหรือกรวดยอย โดยนําหินยอยหรือกรวดยอยมารอนแยกคัดเอา
ขนาดที่ไมตองการและฝุนออก แลวนําหินยอยหรือกรวดยอยสวนที่เหลือมาทําการเคลือบผิว (Pre Coat) 
หรือ ฉีดลางดวยน้ํา (Pre Wet) ข้ึนกับชนิดของยางที่ใช ในกรณียางที่ใชเปนแอสฟลตซีเมนตหรือคัตแบก
แอสฟลตใหนําหินยอยหรือกรวดยอยสวนที่เหลือมาทําการเคลือบผิว (Pre Coat) ใหทั่วถึงดวยการใช
หัวฉีดพนวัสดุเคลือบผิวลงบนหินยอยหรือกรวดยอยนั้นบาง ๆ กอนนําไปใชงาน สวนในกรณียางที่ใชเปน
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แอสฟลตอิมัลชัน ไมตองเคลือบผิว แตตองนําหินยอยหรือกรวดยอยสวนที่เหลือนั้นมาทําใหเปยกชื้นโดย
การฉีดลางดวยน้ํา (Pre Wet) กอนนําไปใชงาน 

 
6.เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับการโรยและเกลี่ยหินยอยหรือกรวดยอย 

เครื่องโรยหนิ (Aggregate Spreader) มี 2 แบบ 
•เครื่องโรยหินแบบขับเคลื่อนดวยตวัเอง (Self Propelled Aggregate Spreader) 

 
•เครื่องโรยหินแบบตอทายรถบรรทุก (Box Aggregate Spreader) 

       
รถบรรทุกกระบะเททาย (Dump Truck) 
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เครื่องเกลีย่หินชนิดลาก (Drag Broom) 

 
พลั่ว, ไมกวาด 

7.เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับปูสวนผสม 
เครื่องปู (Paver or Finisher) 

     
รถเกลีย่ปรับระดับ (Motor Grader)   สําหรับเกลี่ยปรับระดับวัสดุ Premix  

 
พลั่ว สําหรับ แรงงานคนใช ตัก โรย สาดแตง สวนผสม  
คราด สําหรับแรงงานคนใช เกลี่ยแตงสวนผสมแอสฟลต 
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8.เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับ ผสมพรอมกับฉาบสวนผสม Slurry Seal 
Slurry Seal Machine เปนแบบขับเคลื่อนไดดวยตัวเองสําหรับผสมและฉาบผิวแบบ Slurry 

Seal 

    
9.เครื่องมือ สําหรับฉาบสวนผสม Slurry Seal 

เครื่องฉาบดวยมือ ใชฉาบสวนผสม Slurry Seal ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก หรือสถานที่จํากัด ไดแก 
ไมสามเหลี่ยม เกรียง ที่ใชในงานฉาบปาดแตงคอนกรีตทั่วไป 

กระสอบ, พลั่วและคราด 

10.เครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับ ทําการบดทับ 
รถบดลอเหลก็ไมสัน่สะเทอืน (Static Steel-wheeled Tandem Roller) 2 ลอ 

 
รถบดลอยาง (Pneumatic–Tired Roller) 

        



 เครื่องจักรและเครื่องมือ 
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รถบดลอเหลก็สั่นสะเทือน (Vibratory Roller) 2 ลอ 

      
รถบดลอเหลก็ขนาดเบา 

  ..  

รถบดสั่นสะเทือนขนาดเบา (Vibratory Roller) 

 
เครื่องบดอัดแบบแผนสั่นสะเทือน (Vibratory Plate Compactor) หรือ Frog Jump ใชบด

อัดในพื้นที่แคบๆที่เครื่องจักรบดทับขนาดใหญทํางานไมสะดวกหรือเขาไมได 

          



ภาคผนวก ก 

ก - 18 

เครื่องมือกระทุง (Hand Tamper) ใชกระทุงอัดสวนผสม Premix บริเวณที่เครื่องบดทับขนาด
เล็กเขาไปบดทับไมไดหรือใชงานซอมขนาดยอย 

 

11.เครื่องจักร เครื่องมือประกอบ  
รถตักวสัดุ (Loader)  

 
กรวยยาง 

 
ไมบรรทัดวัดความเรียบ (Straightedge) ใชวัดตรวจสอบระดับและความราบเรยีบของผิว

ถนนไดทั้งแนวตามยาวและตามขวาง เชน ใชไมบรรทัดวดัความเรียบวางทาบทับในแนวขวางถนนเพื่อวัด
ความลึกของแนวรองลอ เปนตน 

       



 เครื่องจักรและเครื่องมือ 
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การาดยาง (Asphalt Pouring Pot) 

 
ไมรีดยาง (Squeegee) 

 
อีเตอร  

 

เครื่องเจาะกอนตัวอยาง (Core - drilling Machine) ในสนาม 
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วิธีประเมินคาใชจาย 
1.วิธีการอุดรอยแตก (Crack Filling) 

ปริมาณงานทีท่ําได 400 ม./วัน 
แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 

จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 
1 ทําความสะอาดบริเวณที่เสียหาย และอํานวยความปลอดภัย 
1 หยอดยางลงบริเวณที่จะซอม 
2 ขนยางและทราย พรอมตบแตงผิวใหเรียบ 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

ยาง CSS 8.0 ลิตร 
ทรายน้ําจืด 0.08 ลบ.ม. 

ปริมาณยางทีใ่ชจริงขึ้นอยูกบัความกวางและความลกึ
ของรอยแตก 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 ชุด 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน กา พลัว่ ไมกวาด กรวยยาง 
เชือก ฯลฯ 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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2.วิธีการฉาบผิวทางแบบฟอกซีล (Fog Seal) 
ปริมาณงานทีท่ําได 200 ตร.ม./วัน 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

2 ทําความสะอาดผิวทางที่เสียหาย และอํานวยความปลอดภัย 
1 พนยางลงบนบริเวณที่จะซอม 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

ยาง CSS 75.0 ลิตร ปริมาณยางทีใ่ช 0.75 ลิตร/ตร.ม. 
(อัตราผสมยางตอน้ํา 1:1) 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 ชุด 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน พลั่ว ไมกวาด ไมรีดยาง   
กรวยยาง เชือก ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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3.วิธีการฉาบผิวทางแบบชิพซีล (Chip Seal) 
ปริมาณงานทีท่ําได 200 ตร.ม./วัน 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

2 ทําความสะอาดผิวทางที่เสียหาย และอํานวยความปลอดภัย 
1 พนยางลงบนบริเวณที่จะซอม 
4 โกย ขน สาด และเกลี่ยแตงหินบนผิวทางใหเรียบรอย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

ยาง CRS-2 300.0 ลิตร 
หิน Single size 2.5 ลบ.ม. 

ปริมาณยางทีใ่ช 1.50 ลิตร/ตร.ม. 
ปริมาณหนิที่ใช 0.011 ลบ.ม./ตร.ม. 
(เผื่อเกลี่ยดวยคนงาน) 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 ชุด 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
รถบด 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

รถบดใชลอยาง(35)หรือลอเหล็กขนาดเล็ก(31) 
อุปกรณอ่ืนๆ เชน พลั่ว ไมกวาด ไมรีดยาง   
กรวยยาง เชือก ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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4.วิธีการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล (Slurry Seal) 
ปริมาณงานทีท่ําได 200 ตร.ม./วัน 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

2 ทําความสะอาดผิวทางที่เสียหาย และอํานวยความปลอดภัย 
2 เตรียมและผสมวัสดุ Slurry 
3 ขน และปูลาดวัสดุ Slurry 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

หินฝุน 1.4 ตัน 
ยาง CSS-1h 245.0 ลิตร 
ปูนซีเมนตปอรตแลนด 18.0 กก. 

ปริมาณหนิฝุนที่ใช 7 กก./ตร.ม. 
ปริมาณเนื้อยางที่ตองใช 10 กก./หินแหง 100 กก. 
น้ําหนกัเนื้อยาง 57% 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน พลั่ว ไมกวาด ไมรีดยาง   
กรวยยาง เชือก ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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5.วิธีการปะซอมผิวทาง (Skin Patching) 
ปริมาณงานทีท่ําได 40 ตร.ม./วัน 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

2 ขุดแตงผิวทางที่ชํารุดและทาํความสะอาด  
1 พนยาง Tack coat ลงในหลมุที่ขุดแตงแลว 
2 ขนวัสดุ Premix มาลงในผิวทาง 
2 ปรับแตงและบดอัดใหไดระดับ 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

ยาง CRS-2 12.0 ลิตร 
Premix (Cold mix) 3.2 ตัน 
หินฝุน 0.08 ลบ.ม. 

Premix คิดที่ความหนา 4.0 ซม. 
มวลรวมที่ใช 1.80 ตัน./ลบ.ม. = 2.88 ตัน 
เนื้อยาง CMS-2h ที่ตองใช 8 กก./หนิแหง 100 กก. 
น้ําหนกัเนื้อยาง 65%  ใชยาง = 230 ลิตร 
น้ําหนกั Premix = 2.88+0.23 =3.11 ตัน (ใช 3.2 ตัน) 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 เครื่อง 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
เครื่องตัดคอนกรีต(12) 1 เครื่อง 
รถบดลอเหล็ก(31) 1 คัน 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน พลั่ว ไมกวาด ไมรีดยาง  
อีเตอร เทาชาง กรวยยาง เชอืก ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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6.วิธีการขุดซอมผิวทาง (Deep Patching) 
ปริมาณงานทีท่ําได 40 ตร.ม./วัน 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

4 ขุดผิวทางและชั้นทางที่ไมตองการออก ตกแตงใหเปนรูปส่ีเหลี่ยม 
2 ลงวัสดุชัน้พืน้ทางหรือรองพืน้ทางและบดอัด 
2 ลงวัสดุ Premix และบดอัดใหไดระดับ 
2 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

ยาง CRS-2 12.0 ลิตร 
ยาง CSS-1 40.0 ลิตร 
Premix (Cold mix) 8.1 ตัน 
หินฝุน 0.08 ลบ.ม. 
หินคลุก 4.0 ลบ.ม. 

Premix คิดที่ความหนา 5.0+5.0 ซม. 
มวลรวมที่ใช 1.80 ตัน./ลบ.ม. = 7.20 ตัน 
เนื้อยาง CMS-2h ที่ตองใช 8 กก./หนิแหง 100 กก. 
น้ําหนกัเนื้อยาง 65%  ใชยาง = 890 ลิตร 
น้ําหนกั Premix = 7.20+0.89 = 8.09 ตัน (ใช 8.1 ตัน) 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 เครื่อง 
เครื่องตัดคอนกรีต(12) 1 เครื่อง 
รถบดลอเหล็ก(31) 1 คัน 
เครื่องสะเทือนดิน(36) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
รถตักหนา-ขุดหลัง(77) 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน พลั่ว ไมกวาด ไมรีดยาง  
อีเตอร เทาชาง กรวยยาง เชอืก ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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7.วิธีการเสริมผิวแอสฟลต (Asphalt Overlay) 
ปริมาณงานทีท่ําได 100 ตร.ม./วัน 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

2 ทําความสะอาด  
1 พนยาง Tack coat ลงในบริเวณที่ตองการเสริมผิว 
2 ขนวัสดุ Premix มาลงในผิวทาง 
2 ปรับแตงและบดอัดใหไดระดับ 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

ยาง CRS-2 30.0 ลิตร 
Premix (Cold mix) 10.1 ตัน 
หินฝุน 0.20 ลบ.ม. 

Premix คิดที่ความหนาเฉลีย่ 5.0 ซม. 
มวลรวมที่ใช 1.80 ตัน./ลบ.ม. = 9.00 ตัน 
เนื้อยาง CMS-2h ที่ตองใช 8 กก./หนิแหง 100 กก. 
น้ําหนกัเนื้อยาง 65%  ใชยาง = 1,100 ลิตร 
น้ําหนกั Premix = 9.00+1.10 = 10.10 ตัน 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 เครื่อง 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
รถบดลอเหล็ก(31) 1 คัน 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน พลั่ว ไมกวาด ไมรีดยาง  
อีเตอร เทาชาง กรวยยาง เชอืก ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่



 

ภาคผนวก ข 

วัสดุ เครื่องจักร&เครื่องมือ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ และ 
วิธีประเมินคาใชจาย ของ 
งานซอมแซมถนนคอนกรีต 
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ตารางที่ 2.1 ชนิดของวัสดุ 
วิธีการซอมแซม 
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วัสดุรอยตอ 
• Joint Primer 
• Joint Sealer 
• Joint Filler 
• วัสดุอุดแทรก* 

√ √ √ √ √ 

คอนกรีต √ √ √ 
คอนกรีตพิเศษ √ √ √ √ 
Slurry Cement Mortar  √ 
เหล็กเสริม 
• เหล็กเดือย 
• เหล็กยึด 
• ตะแกรงเหล็กเสน 
• ปลอกเหล็กเดือย 

√ √ 

วั ส ดุ เ ชื่ อ ม ป ร ะ ส า น 
(Bonding Agent) √ 
วัสดุบมคอนกรีต 
• กระสอบ 
• สารเหลวบมคอนกรีต 

√ √ √ 

* ใชในกรณทีีม่ีโพรงหรือชองวางใตรอยแยกลึก 
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วัสดุซอมแซมถนนคอนกรีต 

วัสดุที่ใชซอมแซมคอนกรีตนั้นแตกตางจากวัสดุที่ใชเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอ
คอนกรีต วัสดุที่ใชเพื่อการซอมแซมมีเปาหมายเพื่อฟนฟูสภาพความสมบูรณทางโครงสราง (Structural 
Integrity) และความสามารถในการใชงาน (Function) ของคอนกรีต  สวนวัสดุที่ใชในระบบการปองกัน 
(Protective Systems) ไมใหคอนกรีตชํารุดเสียหายนั้น จะชวยปกปองคอนกรีตจากสภาพภูมิอากาศ การ
เกิดสนิม การเกิดปฏิกิริยาจากสารเคมีและวัสดุที่ทําใหเกิดการชะลางหรือสึกกรอน (Abrasive materials)  
อยางไรก็ตามเนื้อหาในภาคผนวกนี้ไมไดมุงหวังที่จะอธิบายครอบคลุมถึงวัสดุทุกชนิดที่ใชในงานซอมแซม
คอนกรีต ฉะนั้น จึงไมไดหมายความวาวัสดุที่ไมไดกลาวถึง ณ ที่นี้จะเปนวัสดุที่ไมไดรับการยอมรบัหรือเปน
วัสดุที่ไมสามารถใชได และในทางกลับกันก็ไมไดหมายความวา วัสดุตางๆ ที่ไดกลาวถึงในภาคผนวกนี้จะ
ไดรับการรับรองถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงานในทุกๆ สถานการณแตอยางใด 

ในการเลือกวสัดุที่จะนาํมาใชในการซอมแซมคอนกรีต ควรคํานงึถงึองคประกอบตางๆ ดังนี ้
• การเขากันไดทางโครงสราง (Structural compatibility) ของวัสดุและความสามารถในการใช
งานรวมกับการกอสรางเดิม 

• ความยาก-งายในการจัดหา (Availability) ราคา (Cost) และอายุการใชงาน 
• ความงายในการนํามาใชในงานกอสราง รวมถึงการจัดหาผูที่จะสามารถมาปฏิบัติงานซอมแซม 

(Qualified contractors) 
วัสดุที่ถกูเลือกมาเพื่อใชในการซอมแซม ควรจะมีคุณสมบัติทางกายภายใกลเคียงกบัคอนกรีตเดิม

ใหมากเทาทีจ่ะเปนไปได ความเขากันไดนี้จะเปนไปตามขอกําหนดของการสรางแรงยึดเหนี่ยว (Bond) 
คุณสมบัติการยืดหยุน (Elasticity) และคุณสมบัติในการขยายตัว (Expansion) ของวัสดุใหมและวัสดุเดิม 
รวมทัง้กําลงัอดั (Compressive strength) และกําลังดึง (Tensile strength) ของวัสดุใหมจะตองเทากับ
คอนกรีตเดิม  วัสดุใหมควรจะมีการหดตัวต่ํา (Low shrinkage) มคีวามซึมผานต่าํ (Low Permeability) 
และมีอัตราสวนน้าํตอซีเมนตตํ่า (Low Water/Cement Ratio) เพือ่ที่จะยับยั้งการแทรกซึมของความชื้น
และสารจําพวกคลอไรดเขาสูคอนกรีตที่ไดรับการซอมแซม และควรที่จะชวยสรางปฏิกิริยาเคมีกับเหลก็
เสริมในคอนกรีต เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวนี้มีความสําคญั วัสดุที่ใชในการซอมแซมจึงควรจะยึดติดกับผิว
คอนกรีตเดิมไดดี   

โดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการซอมแซมควรมีคุณสมบัติดังนี้ อยางไรกต็ามคุณสมบัติที่อธิบาย
ในภาคผนวกนี้เปนคาํแนะนําเทานัน้ ในการเลือกใชวสัดุใหอยูในดลุยพนิิจของนายชางผูควบคมุงาน 
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1. วัสดุรอยตอ 

1.1 วัสดุทารอยตอ (Joint Primer) 
วัสดุทารอยตอ  ใชทาผิวถนนคอนกรีตกอนใชวัสดุยารอยตอคอนกรีต (Tipco Joint Sealer)   เพื่อ

เสริมคุณสมบัติ การยึดเกาะ ของวัสดุยารอยตอคอนกรีต กับผิวคอนกรีต    และตองเปนวัสดุที่มี
ความสามารถในการไหลแทรกซึมเขาไปในรูพรุนของคอนกรีตไดสูง  โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1.1.1 เมื่อทดลองทาทับไปบนผิวคอนกรตีแลว จะตองแหงภายใน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส 

1.1.2 เมื่อทดลองโดยวธิีการทดสอบการยึดเหนี่ยวโดยสมบูรณ 1 คร้ัง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม “วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน” มาตรฐานเลขที่ มอก. 479 
ในหวัขอ 7.4 โดยอนุโลมแลว   การทาวัสดุทารอยตอทีผิ่วหนามอรตารบล็อกดานประกบชิ้น
ทดสอบของวสัดุยารอยตอชนิดเทรอนที่ผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว ในระหวาง
การทดสอบตองไมเกิดรอยราว (Cracking) หรือการแยกตัว (Separation) หรือรอง 
(Opening) อยางใดอยางหนึง่ลึกเกินกวา 6.4 มิลลิเมตร ณ จุดใดจุดหนึ่งระหวางชิน้
ทดสอบกับมอรตารบล็อก 

หามใชวัสดุแอสฟลตอิมัลชันเปนวัสดุทารอยตอ 

1.2 วัสดุยารอยตอชนิดเทรอน (Concrete Joint Sealer, Hot Poured Elastic Type) 
วัสดุยารอยตอชนิดเทรอน เปนวัสดุทีม่ีคุณสมบัติเชื่อมประสานกบัผิวทางคอนกรีตไดดี และ

ยืดหยุนตัวไดเปนพิเศษ ไมเหลวตัวเมื่อผิวทางมีความรอนสูงมาก ใชหยอดรองรอยตอผิวทางคอนกรีต เพื่อ
ปองกนัน้าํไมใหไหลผานลงชัน้พืน้ทาง (Base Course) ของถนน 

วัสดุยารอยตอชนิดเทรอน ตองมีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  “วัสดุยารอยตอ
คอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน” มาตรฐานเลขทีม่อก. 479 และไดรับความเห็นชอบจากวิศวกร
ผูออกแบบ หรือนายชางผูควบคุมงานกอน 

วัสดุยารอยตอบางชนิดอาจไมจําเปนตองใชรวมกับวัสดุทารอยตอ ทั้งนี้ใหเปนไปตามคุณสมบติั
ของวัสดุยารอยตอชนิดนัน้ ๆ  วาตองใชวัสดุทารอยตอควบคูไปดวยหรือไม  และจะตองไดรับอนุญาตให
ใชไดจากวิศวกรผูออกแบบ  หรือนายชางผูควบคุมงานกอน 

1.3 วัสดุอุดรอยตอคอนกรีต (Joint Filler) 
วัสดุอุดรอยตอคอนกรีตที่ใชสําหรับอุดรอยตอเผื่อขยาย จะตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “วัสดุอุดรอยตอคอนกรีตชนิดคืนรูปและไมปล้ิน: แอสฟลต” มาตรฐานเลขที่ มอก. 
1041 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “วัสดุอุดรอยตอคอนกรีตประเภทยางฟองน้าํและไมกอก” 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1079 และจะตองเจาะรูใหสอดเหล็กเดือยได วสัดุอุดรอยตอแตละรอยตอจะตองเปน
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แผนเดียวกันตลอด   มีความยาวและความลึกตามที่ระบุไวในแบบ   เวนแตวิศวกรผูออกแบบหรือนายชาง
ผูควบคุมงานจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

1.4 วัสดุอุดแทรก 
ในกรณีที่มโีพรงหรือชองวางใตรอยแยกลึก ใหใชวัสดุอุดแทรกที่ล่ืนไหลดี เชน ทรายสะอาด หยอด

ไปอุดแทรกโพรงหรือชองวางดานลางกอน  เพื่อลดความสิ้นเปลืองวัสดุยารอยตอ 
กรณีจําเปนทีต่องปองกนัวสัดุอุดแทรกฟุงกระจาย ขณะทําความสะอาดผนงัรอยตอหรือรอยแยก 

อาจใชกระดาษชานออยหรือเชือกปอปดทับบนวัสดุอุดแทรกกอน ทัง้นี้ใหความลึกของรอยตอหรือรอยแยก
คงเหลือไวตามรูปแบบ หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นใหคงเหลือความลึกของรอยตอไวไมนอยกวา 20 
มิลลิเมตร 

2. คอนกรีต 

2.1 ปูนซีเมนต  
ปูนซีเมนต  ทีใ่ชตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 

ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานเลขที่ มอก. 15  ปูนซีเมนตที่ใชตองเปนประเภท 1 หรือประเภท 3 หรือ
ประเภท 5 หรือปูนซีเมนตปอรตแลนดอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติเทียบเทา  หรือที่ระบไุวในแบบเปนอยางอืน่   
โดยทัว่ไปแลวใหใชปูนซีเมนตประเภท 1 ในงานกอสรางผิวทางคอนกรีตและใชปูนซเีมนตประเภท 5  ใน
สวนผสมคอนกรีตของสวนทีต่องปองกนัการกัดกรอนของน้าํเค็ม ดินเค็มหรือสภาวะแวดลอมที่มซีัลเฟตสูง
ดังระบุในแบบ  สําหรับปูนซเีมนตประเภท 3 นั้น จะใชแทนปนูซีเมนตประเภท 1  ในกรณีพิเศษ และโดย
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากนายชางผูควบคุมงานเทานัน้ 

ในกรณีจําเปนอาจพิจารณาใชปูนซีเมนตพิเศษหรือสารผสมเพิ่มพิเศษ  เพื่อพฒันาความตาน
แรงอัดของคอนกรีตตามเวลาที่กาํหนดไว    ทัง้นี้ตองไดรับความยนิยอมจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

ปูนซีเมนตที่ใชจะตองเปนประเภทและเครือ่งหมายการคาเดียวกัน ผลิตจากโรงงานและแหลงวัสดุ
เดียวกนั  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานเปนอยางอืน่ 

ปูนซีเมนตผงหรือปูนซีเมนตถุงซึ่งใชในแตละครั้งจะตองไมเปนเม็ดหรือเปนกอน หามนาํปนูซีเมนต
จากถงุเกาที่เปดใชแลวมาใช 

2.2 น้ํา 
น้ําที่ใชในการผสมและบมคอนกรีตตองสะอาด ปราศจาก น้าํมนั กรด ดาง เกลือ น้าํตาล วัชพืช   

หรือสารอื่นใดซึ่งอาจเปนอนัตรายตอคอนกรีตหรือเหล็กเสริม 
น้ําที่นาํมาใชตองเปนน้ําจากแหลงเดยีวกนั  และเมื่อทาํการทดสอบตาม AASHTO T 26: Quality 

of Water to be Used in Concrete  ตองมีความเขมขนของสารละลายตาง ๆ ในน้ําไดไมเกินกวาที ่
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กําหนดไวในตารางที ่ 2.2 น้ําจากตางแหลงหากนํามาใชจะตองไดรับความยนิยอมจากนายชางผูควบคุม
งานกอน 

ตารางที่ 2.2 ความเขมขนสูงสุดของสารละลายตาง ๆ ในน้ํา 
ความเขมขนของสารละลายในน้าํ (ppm.) ประเภทคอนกรีต 

สารละลายอืน่ ๆ อนุมูลคลอไรด อนุมูลซัลเฟต 
คอนกรีตลวน 2000 2000 1500 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2000 1000 1000 

ความขุน (Turbidity)  ของน้าํที่ใชผสมคอนกรีตตองไมเกิน 2000 ppm.  
ในกรณีที่ไมสามารถจะหาน้าํที่มีคุณสมบติัตามขอกําหนดนี้ได  หรือในกรณีที่สงสัยวาน้าํอาจมี

คุณสมบัติไมเหมาะสมที่จะใชผสมหรือบมคอนกรีต  ใหทาํการทดสอบคุณภาพน้าํตาม  AASHTO  T  106 
: Compressive  Strength  of  Hydraulic  Cement  Mortar  โดยการหลอแทงคอนกรีตรูปลูกบาศก ถา
ความตานแรงอัดของแทงคอนกรีตรูปลูกบาศกซึ่งหลอโดยน้ําที่เก็บทดสอบที่อาย ุ 7 วัน และ 28 วัน  มีคา
ไมนอยกวารอยละ 90 ของความตานแรงอดัของแทงคอนกรีตรูปลูกบาศกทีห่ลอโดยใชน้ํากลั่น    ก็ใหถือวา
น้ํานั้นสามารถจะใชผสมหรือบมคอนกรีตได 

ในกรณีนาํน้าํจากแหลงน้าํธรรมชาติมาใชผสมหรือบมคอนกรีต  ใหทาํการทดสอบคุณภาพน้าํ
อยางนอยปละ  2  คร้ัง 

2.3 สารผสมเพิ่ม 
สารผสมเพิ่มทีใ่ชในงานคอนกรีต   หากมิไดระบุใหใชไวในแบบจะตองไดรับความเหน็ชอบจาก

นายชางผูควบคุมงานกอน 
สารผสมเพิ่มทีใ่ชควรมีคุณสมบัติในการลดปริมาณน้ําทีใ่ชในสวนผสมคอนกรีต หรือเพิ่มความ

คลองตัวในการเท  หรือลดการเยิ้มตัว  หรือลดการขยายตัวของคอนกรตี 
สารผสมเพิ่มทีใ่ชจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม   “สารเคมีผสมเพิ่ม

สําหรับคอนกรีต”  มาตรฐานเลขที ่ มอก. 733   หรือมาตรฐาน ASTM 494 “Standard Specification for 
Chemical   Admixtures   for   Concrete”   

สําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก    สารผสมเพิ่มที่ใชจะตองไมมีแคลเซียมคลอไรดผสมอยูใน
องคประกอบทางเคมีของสารผสมเพิ่มนัน้    และตองไมมีอนุมูลคลอไรดชนิดอื่น ๆ ปนอยูเกนิรอยละ  0.5   
โดยมวลของสารผสมเพิ่ม 

ในกรณีที่ไมไดระบุปริมาณของฟองอากาศในสวนผสมคอนกรีตไวในแบบ  อัตราสวนของสารผสม
เพิ่มที่ใชจะตองไมกอใหเกิดการกักกระจายฟองอากาศในสวนผสมคอนกรีต   เกนิรอยละ 3 โดยปรมิาตร 

สารผสมเพิ่มทกุชนิดตองใชตามคําแนะนาํของโรงงานผูผลิต  หากผลการใชสารผสมเพิ่มในงาน
คอนกรีตไมเปนไปตามที่ตองการ  ใหนายชางผูควบคมุงานระงับการใชสารผสมเพิม่ชนิดดังกลาว 
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ผูรับจางที่ประสงคจะใชสารผสมเพิ่ม  จะตองเสนอตวัอยางและขอมลูจําเพาะของสารผสมเพิ่มที่
ตองการใช  รวมทัง้หลักฐานการทดลองคุณสมบัติตาง ๆ ของคอนกรตีที่ใชสารผสมเพิ่มดังกลาวใหนายชาง
ผูควบคุมงานพิจารณาเปนเวลาไมนอยกวา  30 วนั   หรือระบุไวในสัญญากอนจะเริม่งานกอสราง 

ขอมูลจําเพาะของสารผสมเพิ่มอยางนอยตองมีรายละเอียด   ดังนี ้
ก.) ชนิดของสารผสมเพิ่ม ชือ่และองคประกอบทางเคม ีเครื่องหมายการคา และโรงงานผูผลิต 
ข.) ปริมาณ  วธิีการใช  และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงปริมาณและวิธีการใช 
ค.) ปริมาณของอนุมูลคลอไรดในสารผสมเพิ่ม 
ง.) ปริมาณฟองอากาศที่เกดิขึ้นในคอนกรีตเมื่อใชสารผสมเพิ่ม 

2.4 มวลรวมละเอียด 
มวลรวมละเอยีดตองประกอบดวย เม็ดทรายธรรมชาติหรืออนุภาคของหิน ทีม่ีลักษณะเปนกอน

กลมหรือเหล่ียม ไมแบนเปนเกล็ด มีผิวหยาบและเม็ดแข็ง ทนทาน สะอาด ปราศจากฝุนผงเคลือบ       
มวลรวมละเอยีดจากแหลงวสัดุตางแหลงกนัหามนํามาผสมกัน หรือกองรวมเปนกองเดียวกัน หรือใช
รวมกันในงานกอสรางที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง     โดยไมไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงาน 

หากมิไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอื่น   มวลรวมละเอยีดที่ใชตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
2.4.1 ตองไมมีดิน  เถาถาน  ดาง  สารอินทรียตาง ๆ สารอนนิทรียจําพวกอนุมูลคลอไรดหรือส่ิงปลอมปน

อ่ืนใด  ซึ่งอาจกอใหเกิดผลอันไมพงึประสงคกับคอนกรีต หรือเหลก็เสริมไดเกินกวาที่กาํหนดไวใน
ตารางที่ 2.3 

นอกจากนี ้  หากพบสิง่ปลอมปนอื่น ๆ  เชน  หนิดินดาน (Shale)  ดาง (Alkali)  แรไมกา 
(Mica)  เม็ดหินเคลือบ (Coated Grains)  อนุภาคที่ออนและมีรูปรางแบน (Soft and Flaky 
Particles) ที่ทาํใหความแข็งแรงของคอนกรีตลดลงเกินกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับความแข็งแรงของ
คอนกรตีที่ปราศจากสิง่แปลกปลอมนัน้ ๆ  หามนาํมาใชงาน 

ตารางที่ 2.3 ปริมาณสูงสุดของสิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด 
สิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด รอยละโดยมวล 

กอนดินและเศษผง 1.0 
ถานและถานหิน 1.0 
มวลรวมที่ผานตะแกรงขนาด  0.075 มม. (เบอร 200) 3.0 
เกลือคลอไรด 0.1 
การทดสอบหาปริมาณสูงสดุของสิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด  ใหดําเนินการอยางนอย

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหลงวสัดุหรือตามความจาํเปน 
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2.4.2 มีคาของสวนที่ไมคงทน (Loss)  เมือ่ทดลองตาม  ทล.-ท.  213 “วิธกีารทดลองหาคาความคงทน 
(Soundness) ของมวลรวม”   โดยใชโซเดยีมซัลเฟตจาํนวน 5 รอบแลว   ไมเกนิรอยละ 9 

2.4.3 สะอาด  ปราศจากอินทรียวัตถเุจือปนในปริมาณทีอ่าจเปนอนัตรายตอคอนกรตี โดยเมื่อทดลองตาม 
ทล.-ท. 201  “วิธีการทดลองหา Organic Impurities ในทรายสําหรับคอนกรีต”แลว  ใหสีซึ่งไมแก
กวาสมีาตรฐาน 

2.4.4 มีขนาดคละ  เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 204 “วิธกีารทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรง
แบบไมลาง”   เปนไปตามตารางที ่2.4 

ตารางที่ 2.4 ขนาดคละของมวลรวมละเอียดสําหรับงานผิวทางคอนกรีต 
ขนาดตะแกรง 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

ปริมาณผานตะแกรง 
รอยละโดยมวล 

9.5            (3/8) 
4.75          (เบอร  4) 
1.18          (เบอร  16) 
0.300        (เบอร  50) 
0.150        (เบอร  100) 

100 
95 – 100 
45 – 85 
5 – 30 
0 – 10 

2.5 มวลรวมหยาบ 
มวลรวมหยาบตองประกอบดวยหนิยอย กรวด หรือกรวดยอย ทีม่ีลักษณะเปนกอนเหลี่ยมหรือ

กลม  มีเนื้อแข็ง  เหนยีว  ไมผุ  ไมมีลักษณะแบนหรือยาวมากเกินไป  สะอาด  ไมมีฝุนผง  หรือส่ิงอื่นใด
เคลือบผิว  มวลรวมหยาบตางชนิดกนัหามนํามาผสมกนั   หรือกองรวมเปนกองเดียวกนั   หรือใชรวมกนัใน
งานกอสรางทีดํ่าเนนิการอยางตอเนื่องโดยไมไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคมุงานกอน 

หากมิไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอื่น    มวลรวมหยาบที่ใชตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
2.5.1 มีคาความสึกหรอ   เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 202  “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ  Coarse   

Aggregate โดยใชเครื่อง Los Angeles  Abrasion”  ไมเกินรอยละ 40 
2.5.2 ไมเปนหิน   หรือกรวด   ชนิดเนื้อหยาบพรนุ   โดยที่เมื่อผานการทดลองแชน้าํไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง

แลว   น้าํหนักของมวลรวมนัน้จะตองไมเพิม่ข้ึนจากเดิมเกินกวารอยละ 10 
2.5.3 มีคาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 213 “วิธีการทดลองหาคาความคงทน 

(Soundness) ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต   จาํนวน 5 รอบแลวไมเกนิรอยละ 9 
2.5.4 ตองไมมีวัสดุอันไมพงึประสงคอ่ืนใดเจือปนอยูเกนิกวาปริมาณที่กําหนดไวในตารางที่ 2.5 
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2.5.5 มีขนาดคละ  เมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 204 “วิธกีารทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรง
แบบไมลาง”  เปนไปตามตารางที ่2.6  สวนขนาดของมวลรวมหยาบที่ใช  ถาไมไดระบุไวในแบบหรือ
นายชางผูควบคุมงานไมไดแนะนําใหใช    ควรเลือกขนาดใหเหมาะสม 

2.5.6 หามกองมวลรวมหยาบกีดขวางการจราจร  การกองมวลรวมหยาบจะตองปองกันไมใหมีวัสดุอ่ืนมา
ปะปนหากมีตองลางใหสะอาดกอนนํามาใชงาน มวลรวมหยาบตางชนิดและขนาดใหแยกคนละกอง
ถาเกิดการแยกตัวก็ใหคลกุเคลาใหเขากันใหม 

ตารางที่ 2.5 ปริมาณสูงสุดของวัสดุไมพึงประสงคในมวลรวมหยาบ 
วัสดุไมพึงประสงค รอยละโดยมวล 

กอนดินและสะเก็ดวัสดุออนที่แตกงาย 2.0 
ถานและถานหิน 0.5 
มวลรวมที่ผานตะแกรงขนาด  0.075 มม. (เบอร 200)  
- อนุภาคดิน 1.0 
- อนุภาคหนิ 1.5 
- เกลือคลอไรด 0.05 
การทดสอบหาปริมาณสูงสดุของวัสดุไมพงึประสงคในมวลรวมหยาบ ใหดําเนินการอยางนอยทกุ

คร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงแหลงวัสดุหรือตามความจาํเปน 

ตารางที่ 2.6 ขนาดคละของมวลรวมหยาบสําหรับงานผิวทางคอนกรีต 
ปริมาณผานตะแกรง   รอยละโดยมวล 

ขนาดระบุ
มิลลิเมตร 

50 
มม. 

37.5 
มม. 

25.0 
มม. 

19.0 
มม. 

12.5 
มม. 

9.5 
มม. 

4.75 
มม. 

2.36 
มม. 

1.18 
มม. 

37.5 – 4.75 100 95-100 - 35 - 70 - 10 - 30 0 - 5 - - 
25.0 – 4.75 100 95-100 - 25-60 - 0-10 0-5 - 
19.0 – 4.75 100 90-100 - 20-55 0-10 0-5 - 
12.5 – 4.75 100 90-100 40-70 0-15 0-5 - 
  9.5 – 2.36 100 85-100 10-30 0-10 0-5 

3. คอนกรีตพิเศษ 
A. ปูนทรายที่มปูีนซีเมนตเปนสวนผสมหลัก (Cement-based Mortar) 
จะเปนวัสดุที่ไดรับความนิยมนํามาใชในงานซอมแซมคอนกรีตมาก เนื่องจากหาไดงายและมีราคาถูก  

จะมีการใช Cement mortar ในงานซอมแซมเล็กๆ  สวน Concrete Mortar นั้นจะถูกใชในงานซอมแซม
คอนกรีตที่มีพื้นที่กวางๆ อาจจะเลือกใชปูนซีเมนตปอรตแลนดไดหลากหลายชนิดโดยขึ้นอยูกับ
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วัตถุประสงคของงาน (Function) และสภาพการสัมผัสกับสภาพแวดลอม (Exposure) รวมถึงความ
ตองการในเรื่องของกําลังคอนกรีต (Strength or Resistance) 

B. ปูนทรายที่คืนตัวเร็ว (Quick-setting Non-shrink Mortar) 
เราสามารถควบคุมรอยแตกอันเนื่องมากจากการหดตัว (Shrinkage cracks) ระหวางวัสดุใหมและ

คอนกรีตเดิมไดเปนอยางดีโดยใชซีเมนตที่มีคุณสมบัติการขยายตัว (Expansive Cement) ในคอนกรีตที่
ผสมขึ้น ผลิตภัณฑชนิดนี้จะถูกรวมตัวกับสารผสมเพิ่ม (Admixtures) ซึ่งจะเพิ่มกําลัง (Strength)  
ปรับปรุงทั้งแรงยึดเหนี่ยว (Bond) และความสามารถในการเท (Workability) ใหดีข้ึน  และในขณะเดียวกัน
ก็ยังลดเวลาในการบม (Curing time) อีกดวย  ผลิตภัณฑที่ไดมีการผสมมาเรียบรอยแลว (Prepackaged 
Mixes) มักจะมีราคาสูงกวาปูนทรายผสมเอง แตก็เปนวัสดุที่มีความเหมาะสมตอการใชงานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อตองการเพิ่มกําลังของคอนกรีตภายในเวลาอันจํากัด 

โดยสวนใหญแลวจะใชผลิตภัณฑชนิดนี้ในการซอมแซมหรือสรางใหมในสวนของแผนพื้นคอนกรีตที่มี
การหลุดลอนที่ไมใหญมากนัก (Average size spalls) และในสถานการณอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

C. ปูนอีพ็อกซี (Epoxy Mortar) 
สารผสมอีพ็อกซีไดเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางมามากกวา 3 ทศวรรษแลว โดยปกติแลวปูน

อีพ็อกซีจะประกอบไปดวยองคประกอบ 2 อยางคือ ยางอีพ็อกซี (Epoxy Resin) และสารชวยบม (Curing 
Agent) สารผสมอีพ็อกซีไดรับการพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับ ในปจจุบันสารผสมอีพ็อกซีก็ยังคงไวซึ่งคา
สัมประสิทธิ์ความรอน (Thermal Coefficient) และมีคาโมดูลัสของความยืดหยุน (Modulus of Elasticity) 
ที่ตํ่า  ฉะนั้น จึงไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดงายๆ  ผลลัพธที่ตามมาก็คือ คา
หนวยแรงยึดเหนี่ยว (Bond Stress) ที่เกิดขึ้นระหวางผิวของวัสดุใหมกับคอนกรีตเดิมจึงไมไดเปลี่ยนแปลง
ไปมากนัก  คุณสมบัติอ่ืนๆ ของอีพ็อกซีที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา ไดแก 

 มีคากําลังรับแรงอัด แรงดึง ความยืดหยุนและตลอดจนถึงแรงเฉือนไดมากขึ้น 
 มีคุณสมบัติของแรงยึดเหนี่ยว ภายใตการทดสอบทางความรอน เปนที่นาพึงพอใจ 
 มีความทนทานตอความชื้นหรือสภาพแวดลอมที่เปยกแฉะ และยังมีความสามารถในการ
ตานทานตอปฏิกิริยาทางเคมีดวย 

 มีความสามารถในการงานทานตอแรงกระแทก (Impact) และการขูดหรือการถลอก 
(Abrasion)  

เนื่องจากอพี็อกซีมีคุณสมบติัาการใชงานที่เหมาะสมดังกลาวขางตนนี ้  ผลิตภัณฑอีพ็อกซีจึงเปนที่
นิยมในงานหลากหลายประเภทดังตอไปนี ้

 การซอมแซมคอนกรีต โดยจะผสม Epoxy Resin เขากับมวลรวม (Aggregate) ทั้งแบบ
ละเอียดและแบบหยาบ 
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 การติดตั้งสมอหรือเหล็กยึด (Anchoring และ Dowelling) โดยจะเติม Epoxy Resin ลง
ไปในชองวางระหวางรูที่เจาะกับเหล็กที่จะสอดเขาไปเปนสมอยึด 

 ใชในการอุดรอยแตกโดยใชแรงดัน (Pressure Grouting) 
 ใชในงานชวยปองกันเหล็กเสริม โดยที่เหล็กเสริมที่ทาหุมดวย Epoxy นี้จะถูกนํามาใชใน

งานที่เสี่ยงตอการถูกกัดกรอนโดยสารจําพวกซัลเฟต 
 ใชทาผิวคอนกรีตเพื่อปองกันผิวคอนกรีตจากสารจําพวกเกลือและซัลเฟต 
 ใชชวยในการเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหวางชิ้นสวนตาง ๆ ของคอนกรีต  
 ใชในงานซอมคอนกรีตรอยตอบนพื้นสะพาน (Deck Joints) และงานสมานคอนกรีต 

(Concrete Healer) อ่ืนๆ  

D. คอนกรีตโพลีเมอรที่มีเรซินเปนสวนผสมหลกั (Resin-Based Polymer Concrete) 
วัสดุชนิดนี้ชวยเพิ่มกําลัง (Strength) แกคอนกรีต และทําใหสามารถบมคอนกรีต (Curing) ไดเร็ว

ในชวงอุณหภูมิตํ่า ชวยเพิ่มความตานทานตอสารเคมี และมีความเขากันได (Compatability) กับคอนกรีต
เดิมไดดีกวา แตอยางไรก็ตาม ในชวงแรกๆ ของการใชผลิตภัณฑที่มี Methyl Metaclorate Manoma 
(MMM) ผสมอยู ก็มีขอดอยคือ แรงดันไอน้ําสูง มีจุดติดไฟต่ํา และมีกลิ่นรุนแรง ฉะนั้น จึงไดมีการงดใชสาร
ชนิดนี้ไป 

ในปจจุบันไดมีการพฒันาเพิ่มเติมจนไดสารที่เรียกวา Sika Pronto Monoma และคุณสมบัติตางๆ 
ไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน โดยระบบของสารจําพวก Metacrylic Mortar นี้จะมีคาโมดูลัสของความยืดหยุน
สูง และมีคาคงที่ภายใตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตางๆ ฉะนั้น จึงทาํใหการเขากับผิวคอนกรีตเดิม
เปนไปไดอยางดี 

วัสดุประเภทนี้จะถูกนํามาใชงานในวิธีการเชนเดียวกับสารจําพวก Epoxy Resin คือนํามาใชเปน 
Mortar (โดยผสมกับมวลรวม) ในงานซอมแซมตางๆ ใหแกคอนกรีต และสามารถนํามาใชในงานอุดรอย
แตกไดดวย 

E. คอนกรีตโพลีเมอรที่มีซีเมนตเปนสวนผสมหลัก (Cement Based Polymer Concrete) 
วัสดุที่เปนที่นิยมใชในงานซอมแซมคอนกรีตจะเปนโพลีเมอรผสมกับปูนทรายที่มีซีเมนตเปนสวนผสม

หลัก ซึ่งถามีน้ําผสมอยูก็จะเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) ใหดีข้ึน  ผลที่ไดก็คือ 
Polymer Emulsion ที่จะมีอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กและมีรูปรางกลม เปนสารแขวนลอยอยู ผสมอยู
ทั่วไปในเนื้อปูนซีเมนตผสม (Cement Paste) ซึ่งก็จะทําใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวไดดี  ในขั้นตอนสุดทายของ
การผสมนั้นก็จะชวยลดการซึมผาน (Permeability) และการหดตัว (Shrinkage) ในคอนกรีต  ชวยเพิ่ม
ความทนทานตอสารเคมี  เพิ่มกําลังรับแรงดัน (Flexural Strength) และเพิ่มความทนทานตอการขูดลอก 
(Abrasion) 
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4. Slurry Cement Mortar 
วัสดุที่ใชในการอุดโพรงชองวางใตแผนพืน้ถนนคอนกรีต   จะตองเปนวัสดุผสมที่ผสมเขากนัไดดี  

มีสภาพเหลว  ล่ืนไหล  งายตอการอัดฉีดเขาภายในชองวางไดอยางทัว่ถงึ   ภายหลงัการอัดฉดีและเมื่อ
วัสดุผสมแข็งตัวแลว   จะตองไมเกิดการละลายหายไป   ไมเกิดการหดตัว หรือยุบตัว ไมถกูกัดเซาะหรือพัด
พาไปไดงาย   อันจะเปนเหตุใหยังคงมีชองวางเปนโพรงไดอีก 

ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติวัสดุไวเปนอยางอืน่   วัสดุที่ใชงานควรเปนประเภท Slurry Cement  
Mortar    ซึง่เปนวัสดุผสมประกอบขึ้นดวยวัสดุที่จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.1 วัสดุมวลรวม 
วัสดุมวลรวมตองเปนวัสดุมวลรวมละเอยีด ไดแก ทรายละเอียดที่แข็ง คงทน สะอาด  ปราศจาก

ส่ิงสกปรกหรือวัสดุอันไมพงึประสงคใด ๆ  ปะปนอยู     ซึ่งอาจทําใหคุณภาพสวนผสมดอยลงไป 
ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติของมวลรวมละเอียดไวเปนอยางอืน่      มวลรวมละเอยีดตองมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 
4.1.1 มีขนาดโตสุดไมเกิน 2.00 มิลลิเมตร   เมื่อทดลองตามวิธกีารทดลองที ่ทล.-ท. 205   

“วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”   ตองผานตะแกรงขนาด 
2.00 มิลลิเมตร (เบอร 10)  รอยละ 100  และมีสวนผานตะแกรงขนาด  0.075 มิลลิเมตร 
(เบอร 200)  ไมเกินรอยละ 50  

4.1.2 เมื่อทดลองตามวธิีการทดลองที ่ ทล.–ท.  203  “วิธีการทดลองหาคา   Sand equivalent” 
ตองมีคา  Sand Equivalent  ไมนอยกวารอยละ 60 

4.1.3 เมื่อทดลองตามวธิีการทดลองที ่ทล.–ท. 201“วิธีการทดลองหา Organic Impurities ใน
ทรายสาํหรับคอนกรีต”  แลวจะตองมีสีไมแกกวาสีมาตรฐาน 

4.2 ปูนซีเมนต  
ปูนซีเมนตที่ใช ตองเปนปนูซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 หรือประเภท 3    ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปนูซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกําหนดคุณภาพ มาตรฐานเลขที ่มอก. 15 หรือ
อาจเปนปนูซีเมนตชนิดพิเศษอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอนนํามาใชงาน 

4.3 สารปอซโซลาน (Pozzolanic Material) 
สารปอซโซลานที่ใชอาจเปนเถาลอยจากถานหิน  (Coal Fly Ash) หรือแคลซายดปอซโซลาน

ธรรมชาติ (Calcined Natural Pozzolan) โดยมีคุณสมบติัทางเคมีตามตารางที่ 2.7 และคุณสมบัติทาง
ฟสิกสตามตารางที ่2.8 
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ใหผูรับจางเสนอผลการทดสอบคุณสมบัติของสารปอซโซลานจากแหลงผลิต  (General Test) 
โดยมีสถาบัน   หนวยราชการ   หรือวิศวกรลงนามเปนผูรับรองผลการทดสอบ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายชางผูควบคุมงานเปนลายลกัษณอักษรกอนนําไปใชงาน  

ตารางที่ 2.7 แสดงคุณสมบัติทางเคมีของสารปอซโซลานที่ตองการ 
รายการที ่ คุณสมบัติ เกณฑทีก่ําหนด วิธีทดสอบ 

1 ปริมาณรวมของซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) ไมนอยกวารอยละ 50 ASTM C-311 
2 อลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) และ 

เหล็กออกไซด (Fe2O3) 
ไมเกินรอยละ 5 ASTM C-311 

3 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) ไมเกินรอยละ 3 ASTM C-311 
4 ปริมาณความชื้น 

น้ําหนกัที่สูญเสียเนื่องจากการเผา 
ไมเกินรอยละ 6 ASTM C-311 

ตารางที่ 2.8 แสดงคุณสมบัติทางฟสิกสของสารปอซโซลานที่ตองการ 
รายการที ่ คุณสมบัติ เกณฑทีก่ําหนด วิธีทดสอบ 

1 ความละเอยีด  ปริมาณที่คางบนตะแกรงขนาด 
45 ไมโครเมตร (เบอร 325)  โดยวธิีเปยก 

ไมเกินรอยละ 50 
 

ASTM C-430 
 

2 ดัชนีกําลงัเมื่อเทียบกับปูนซเีมนตปอรตแลนด
ประเภท 1 (ทีอ่ายุการบม 7 วัน) 

ไมนอยกวารอยละ 60 
 

ASTM C-311 
 

3 ปริมาณน้าํที่ตองการเมื่อเทยีบกับปูนซีเมนต
ปอรตแลนดประเภท 1 

ไมเกินรอยละ 115 
 

ASTM C-311 
 

4 ความอยูตัว เมื่อทดสอบการขยายตัวหรือหดตัว 
ออโตเคลฟ (Autoclave) 

ไมเกินรอยละ 0.8 ASTM C-151 

4.4 น้ํา 
น้ําที่จะนํามาใชผสมจะตองสะอาด  ปราศจากสารตาง ๆ  เชน  เกลือ  น้ํามนั กรด ดาง  และ

อินทรียวัตถุ  หรือสารอื่นใดในปริมาณที่ทาํใหคุณภาพสวนผสมดอยลงไป 

4.5 สารผสมเพิ่ม 
ในกรณีที่ตองการใชสารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพสวนผสมนัน้    ตองไดรับความเหน็ชอบจาก

นายชางผูควบคุมงานกอน 
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5. เหล็กเสริม 
เหล็กเสริมในงานผวิทางคอนกรีตจะตองเปนตะแกรงลวดเหล็กกลา หรือตะแกรงเหล็กเสน  และ

จะตองมีเหล็กเดือย  เหล็กยดึ  และสวนประกอบอื่น ๆ  ที่จําเปน ตามที่ไดกําหนดไวในแบบ  ปลายแผง 
ตะแกรงลวดเหล็กกลาหรือตะแกรงเหลก็เสน จะตองอยูหางจากขอบของแผงคอนกรีตทุกดานไม

เกิน 50 มิลลิเมตร 
การเก็บรักษาเหล็กเสริม จะตองขนสงและจัดเก็บในสถานทีท่ี่แหงมหีลงัคาหรือวัสดุปดคลมุมิดชิด

ไมทําใหเหลก็บิดงอจากรูปรางที่ตองการ  และปองกนัมิใหฝุนผง  น้าํมนั  หรือสีเปรอะเปอนโดยไมจําเปน  
เมื่อนํามาใชงานเหล็กเสริมจะตองปราศจากสนมิขุม  แตอาจยอมใหมีสนิมที่ผิวเหล็กได  ซึ่งเมื่อแปรงดวย
แปรงทองเหลอืงแลวสนมิเหล็กจะหลุดหายไป โดยที่เสนผานศนูยกลางของเหล็กเสริมไมเปลี่ยนแปลง     
การทดสอบใหทาํโดยการตรวจพนิิจ 

5.1 ตะแกรงลวดเหล็กกลา 
หากไมไดระบไุวเปนอยางอืน่ ตะแกรงลวดเหล็กกลาจะตองมีคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม “ตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต” มาตรฐานเลขที่ มอก. 737 ลวดที่ใชตองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  “ลวดเหล็กกลาดงึเยน็เสริมคอนกรีต”  มาตรฐานเลขที ่
มอก. 747  และขนาดของลวดที่เล็กที่สุดที่จะนํามาใชไดจะตองมีขนาดไมเล็กกวาขนาดเสนผานศูนยกลาง
ระบุ  3.3 มิลลิเมตร     และพื้นที่หนาตัดระบุ 8.56 ตารางมิลลิเมตร 

ในกรณีที่ลวดเหล็กของตะแกรงลวดเหล็กกลามีการทาบเหลื่อม (Lapped Splices) ตองจัดใหมี
การทาบเหลื่อม   โดยมีความยาวของการทาบเหลื่อมไมนอยกวา 40 เทาของเสนผานศนูยกลางของเสน
ลวด และไมนอยกวาระยะเรยีงของเสนลวดตามขวางในแนวตั้งฉาก (Cross Wire) + 50 มิลลิเมตร 

ปริมาณของลวดเหล็กที่คิดคํานวณจากพืน้ทีห่นาตัดระบุ และการจัดระยะเรยีงระหวางลวด
เหล็กในแตละทิศทางใหเปนไปตามที่กาํหนดไวในแบบ 
จุดเชื่อมของตะแกรงลวดเหล็กกลาจะตองมีความแข็งแรง  และไมหลุดจากกันในระหวางการขนสงและ
การจับวางในขณะทํางาน   ทั้งนี้ตะแกรงลวดเหล็กที่ยอมใหใชได  เมือ่ 

ก.)  จุดเชื่อมในตะแกรงยอมใหหลุดไดไมเกินรอยละ 1   ของจํานวนจุดเชื่อมทัง้ผืน หรือไมเกินรอย
ละ 1   ของจาํนวนจุดเชื่อมในพืน้ที ่14 ตารางเมตร   สําหรับตะแกรงทีเ่ปนมวน 

ข.) จุดเชื่อมที่หลุดในลวดเสนใดเสนหนึง่  ตองไมเกนิครึ่งหนึง่ของจาํนวนจุดเชื่อมที่ยอมใหหลดุ
สูงสุดตามที่กาํหนดในขอ   ก.) 
ในขณะทีท่ําการวางตะแกรงลวดเหล็กกลาเพื่อกอสรางผวิทางคอนกรีต แผงตะแกรงลวดเหล็กกลาจะตอง
มีลักษณะเปนแผงเรียบ   ไมมวนงอ   หรือบิดเบี้ยว 
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5.2 ตะแกรงเหล็กเสน 
เหล็กเสนที่ใชทําตะแกรงเหล็กเสน  จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

“เหล็กเสนกลม”  มาตรฐานเลขที่ มอก. 20  หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “เหล็กขอออย”  
มาตรฐานเลขที่  มอก.  24  โดยมีขนาดและระยะเรียงตามที่แสดงไวในแบบ 

5.3 เหลก็เดือย 
เหล็กเดือยตองเปนเหลก็เสนกลม  ทีม่ีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

“เหล็กเสนกลม”  มาตรฐานเลขที่ มอก.  20   มีผิวเรียบ ปราศจากครีบ บ้ัง  หรือสวนคดงออื่น ๆ ซึง่จะทาํให
เกิดการยึดติดในคอนกรีต กอนที่จะนาํมาใชงาน  คร่ึงหนึ่งของความยาวของเหล็กเดอืยแตละทอนจะตอง
ทาดวยแอสฟลตหรือจะใชสีน้ํามนัทากอนก็ได   แลวทาทับดวยจาระบีอีกชั้นหนึง่   แตทัง้นี้เหล็กเดือยที่ฝง
ในคอนกรีตเดมิใหเปนดานยดึติด (Fixed End) เทานัน้ 

5.4 เหลก็ยึด 
เหล็กยึดตองเปนเหลก็ขอออย ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “เหล็กขอออย” 

มาตรฐานเลขที่  มอก. 24 

5.5 ปลอกเหล็กเดือย 
ปลอกเหล็กเดือยจะตองเปนโลหะ หรือวัสดุสังเคราะหทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากนายชางผูควบคมุ

งานกอนจะนํามาใชงาน    ปลอกเหลก็เดือยจะตองมีปลายขางหนึ่งปดและมีขนาดความยาวภายในไม
นอยกวา 75 มิลลิเมตร   เมื่อสวมเหล็กเดือยเขาไปไดลึกไมนอยกวา 50 มิลลิเมตรแลว ยังตองมรีะยะหาง
จากปลายเหลก็เดือยถงึปลอกเหลก็เดือยดานปลายขางที่ปดไมนอยกวา 25 มิลลิเมตรปลอกเหล็กเดือย
จะตองเปนแบบที่ไมโกงหรือชํารุดเสียหายในระหวางการกอสราง  การจัดวางจะตองใหระยะหางจากผวิ
ของเหล็กเดือยดานเสนรอบวงถงึผิวดานในเสนรอบวงของปลอกเหล็กเดือยไมนอยกวา 2.5 มิลลิเมตร 

6. วัสดุเช่ือมประสาน (Bonding Agents) 
ใชเพื่อเพิม่การยึดเกาะระหวางผิวคอนกรีตเกาและผิวคอนกรีตใหมที่ใชในการซอมแซมโดยไมตอง

ใชการเชื่อมประสานทางกล ทั้งนี้ยงัมีปจจัยสําคัญ 2 ประการซึ่งมีผลตอแรงยึดเหนี่ยว คือ 1) กําลังและ
ความสมบูรณของคอนกรีตเดิม 2) ความสะอาดของพื้นผวิคอนกรตีเดิม วัสดุเชื่อมประสานที่ใชในงาน
คอนกรีตทั่วไปสามารถเปนวัสดุธรรมชาต ิ หรือวัสดุสังเคราะห โดยวัสดุเชื่อมประสานที่ใชงานอยาง
กวางขวาง ไดแก Latex Emulsions และ Epoxies โดยในการเลอืกใชวัสดุเชื่อมประสานใหข้ึนอยูกับดุลย
พินิจของนายชางผูควบคมุงาน  
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7. วัสดุบมคอนกรีต 

7.1 กระสอบ 
กระสอบที่ใชตองทาํมาจากปานหรือปอ  และขณะที่นาํมาใชจะตองอยูในสภาพดีไมเปรอะเปอน

ดินโคลนหรือวสัดุที่ไมพึงประสงคอ่ืนใด ซึง่จะทําใหกระสอบนั้นดูดซึมน้ําไมดี ไมประกอบดวยวัสดุที่เปน
อันตรายตอคอนกรีต  เมื่อจุมหรือราดน้าํสามารถดูดน้ําไดดี  มีคุณสมบัติตาม  AASHTO M 182: Burlap 
Cloth Made From Jute or Kenaf  หรือเทียบเทา 

วัสดุอ่ืนใดที่จะนํามาใชบมคอนกรีต จะตองไดรับความเหน็ชอบจากนายชางควบคุมงานกอน
นํามาใชงาน 

7.2 สารเหลวบมคอนกรตี (Liquid  Membrane - Forming  Compounds) 
สารเหลวบมคอนกรีต จะตองมีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “สารเหลวบม

คอนกรีต”   มาตรฐานเลขที่  มอก. 841 
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ตารางที่ 2.9 มาตรฐานงานทาง 
ประเภทงานซอม มาตรฐานงานทาง 

Joint Resealing มาตรฐานที ่ทล.-ม. 324/2543 "มาตรฐานการเปลี่ยน  (Resealing) วัสดุยารอยตอชนิด 
เทรอน" 

Crack Filling มาตรฐานที ่ทล.-ม. 321/2543 "มาตรฐานการอดุซอมรอยแตกในถนนคอนกรีตดวยวัสดุ 
ยาแนวรอยตอชนิดเทรอน" 
มาตรฐานที ่ทล.-ม. 328/2544 "มาตรฐานการซอมรอยแยกตัวระหวางไหลทางกับผิวทาง
คอนกรีตดวยวสัดุยารอยตอชนิดเทรอน" 

Grinding and 
Grooving 

ไมมีมาตรฐานควบคุม 

Load Transfer 
Restoration 

ไมมีมาตรฐานควบคุม 

Partial-depth 
Repair 

ไมมีมาตรฐานควบคุม 

Subsealing มาตรฐานที ่ทล.-ม. 327/2543 "มาตรฐานการอดุซอมโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต 
(Subsealing)" 

Full-depth Repair มาตรฐานที ่ทล.-ม. 326/2544 "มาตรฐานการเปลี่ยนซอมแผนพื้นคอนกรีตแบบ  
Full – Depth Repair " 
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ตารางที่ 2.10 สรุปชุดเครื่องจักรและเครื่องมือ 
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เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับตัดและสกัดคอนกรีต 
- เครื่องตัดคอนกรีต(Concrete Sawing Machine) 
- เครื่องสกัดคอนกรีตขนาดเล็ก(Jackhammer) 
- คอน(Ball-peen Hammer)   
- Light Pneumatic Hammer 
- รถขุดตัก(Excavator) 

 √  √ √  √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับทํางานคอนกรีต 
- เครื่องผสมคอนกรีต(Concrete Mixer) 
- แบบหลอคอนกรีต 
- เครื่องเขยาคอนกรีต(Vibrator)   
- เครื่องมือปรับแตงความเรียบ(Finishing Devices) 

   √ √  √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 

วิธีการซอมแซม 
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เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับงานรอยตอและรอยแตกคอนกรีต 
- เครื่องขุดรอยตอ(Joint Sealant Remover) 
- ถังตมวัสดุยาแนวรอยตอ(Melting Kettle) 
- เครื่องหยอดวัสดุยาแนวรอยตอ(Joint Filling Machine)    
- ถังหยอดวัสดุยารอยตอแบบมือถอื(Hand Pouring Bucket)   
- เครื่องขัดรอยตอ(Joint Grinder)  
- เครื่องเปาแหง(Dryer)    
- เครื่องพนวัสดุทารอยตอ(Primer Spray machine) 

√ √  √ √  √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับขูดผิวหนาคอนกรีต 
- เครื่องจักรสําหรบัปรับปรุงผิวหนาคอนกรีตแบบขูด (Grinding and Grooving) 
- รถน้ําที่มีระบบดูดของเหลว 

  √     

เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับอุดซอมโพรงใตแผนพื้นคอนกรีต 
- เครื่องเจาะรแูผนพื้นคอนกรีต(Concrete Machine)  
- เครื่องผสม(Mixer)  
- เครื่องอัดฉีดสวนผสม(Injection Machine) 

     √  

วิธีการซอมแซม 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
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เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับทําความสะอาดพื้นที่ซอมแซม 
- เครื่องเปาลม 
- เครื่องทําความสะอาดดวยทราย   
- เครื่องทําความสะอาดดวยน้ําแรงดันสูง 

√ √ √ √ √ √ √ 

เครื่องจักรและเครื่องมือประกอบ 
- เครื่องมือขุดรองระบายน้ํา รถไมกวาด เครื่องบดอัดขนาดเล็ก เครื่องเจาะรู
คอนกรีตเพื่อติดตั้งเหล็กเดอืยและเหล็กยึด รถบรรทุกน้ํา(Water Truck) 
เครื่องมือทดสอบการไหล(แบบ Flow Cone) 

√ √ √ √ √ √ √ 

วิธีการซอมแซม 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
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เครื่องจักร (Machine) และเครื่องมือ (Tool) 

1. เครื่องจักร และ เครื่องมือ สําหรับตัดและสกัดคอนกรีต 
เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องจักรสกัดคอนกรีตขนาดเล็ก  
(Concrete Sawing Machine)  (Jackhammer) 

                   
คอน (Ball-peen Hammer) Light Pneumatic Hammer 

                   
รถขุดตัก (Excavator) ใชสําหรับขุดและ

ขนยายวัสดุออกจากพื้นทีท่าํงานหรืองานอื่นๆ 
ที่จําเปน 

    
 

รถทุบคอนกรีต (Concrete Breaker) ใช
สําหรับทุบแผนพืน้คอนกรีตเพื่อร้ือออก 
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2. เครื่องจักร และ เครื่องมือ สําหรับทํางานคอนกรีต 
เครื่องผสมคอนกรีต (Concrete Mixer) .ใชผสมคอนกรีตที่มีปริมาณไมมาก 

 
รถผสมคอนกรีต (Concrete Mobile Mixer) ใชผสมคอนกรีตและเทเมื่อตองการความรวดเรว็

และมีปริมาณมาก 

        
แบบหลอคอนกรีต (Formwork) 
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เครื่องเขยาคอนกรีต (Vibrator) ใชสําหรบัจี้คอนกรีตเพื่อใหคอนกรีตกระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งจะใชในงานซอมแซมขนาดใหญเชน การซอมแซมตลอดชวงความหนา 

 
เครื่องมือปรับแตงความเรียบผิวหนา (Finishing Devices) ใชสําหรับปาดหนาผิวคอนกรีต

ใหเรียบโดยอาจใชเกรียงปาด หรือใชเครื่องปาดหนาคอนกรีต 

 
3. เครื่องจักร และ เครื่องมือ สําหรับทํางานรอยตอคอนกรีต และรอยแตกคอนกรีต 

เครื่องขุดรอยตอ (Joint Sealant Remover) ใชสําหรับขุดเศษวัสดุออกจารอยตอหรือรอยแตก 
ซึ่งลักษณะของเครื่องจักรชนดินี้จะเปนชนดิเดียวกับเครือ่งตัดคอนกรตีโดยเปลี่ยนขนาดของใบมดี 

 
ใบมีดขุดรอยตอ ใชสําหรบัขุดเศษวัสดุออกจากรอยตอ โดยอาจเปนเครื่องมือทีห่าไดงาย หรือ

ดัดแปลงจากอุปกรณที่มีอยูก็ได 
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เครื่องเผารอยตอเดิมแบบเปลวเพลงิและเตาฟู ใชสําหรับหลอมละลายวัสดุยารอยตอหรือ
รอยแตก ออกจากพื้นทํางาน 

ถังตมวัสดุยาแนวรอยตอ (Melting Kettle) ใชสําหรับหลอมละลายวัสดุยารอยตอหรือ      
รอยแตก แลวนําไปหยอดในพื้นที่ๆเตรียมไว 

                    

เครื่องหยอดวัสดุยาแนวรอยตอ (Joint Filling Machine) 

 
ถังหยอดวัสดุยารอยตอแบบมือถือ (Hand Pouring Bucket) ใชสําหรับหยอดรอยตอหรือ

รอยแตก เหมาะสําหรับพืน้ที่ที่มปีริมาณงานไมมาก 
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เครื่องขัดรอยตอ (Joint Grinder) ใชสําหรับขัดรอยตอหรือรอยแตกที่ทาํการซอมแซมเพื่อให
เศษวัสดุเกาหลุดออกจากพืน้ผิวคอนกรีต 

          
เครื่องเปาแหง (Dryer) ใชเปาลมเพื่อทาํความสะอาดรอยตอหลังจากขุดร้ือวัสดุเดิม 
เครื่องพนวสัดุทารอยตอ (Primer Spray machine) ใชสําหรับพนวสัดุทารอยตอ โดยอาจใช

อุปกรณพนยาการเกษตรแบบสะพาย ที่มหีัวพนขนาดเล็กมาใชแทนได 

                

4. เครื่องจักร และ เครื่องมือ สําหรับทําความสะอาด 
ใชสําหรับทาํความสะอาดพืน้ที่ๆจะทาํการซอมแซม  

เพื่อไมใหม ีเศษวัสดุขนาดเลก็ตกคางอยูในพื้นที่ทาํงาน 
 

เครื่องทําความสะอาดดวยทราย 
(Sandblast) 

เครื่องเปาลม (Blower) 

เครื่องทําความสะอาดดวยน้ําแรงดันสงู 
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5.เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับขูดผิวหนาคอนกรีต 
เครื่องจักรสาํหรับปรับปรุงผิวหนาคอนกรีตแบบขดู (Grinding and Grooving) และ

เครื่องดูดกากคอนกรีต โดยปกติจะใชทํางานรวมกัน สําหรับตกแตงผิวหนาคอนกรีต ใหมี     
ความฝดเพิ่มข้ึน 

        

 
6.เครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับอุดโพรงใตแผนคอนกรีต 

เครื่องเจาะรแูผนพื้นคอนกรีต (Coring Machine) ใชสําหรับเจาะรแูผนพืน้คอนกรีตใหเปน
โพรงตามขนาดที่กําหนด โดยสามารถเปลีย่นขนาดหวัเจาะตามแบบทีต่องการได 
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เครื่องผสมและอัดฉีดสวนผสม (Mixer and Injection Machine) เปนเครื่องมือทีป่ระกอบไป
ดวยถงัผสมวสัดุ และเครื่องอัดฉีด ใชในงาน Subsealing 

 
7.เครื่องจักร เครื่องมือประกอบ  

เครื่องมือขุดรองระบายน้าํ ใชสําหรับขุดใหเปนรองเพื่อทาํการติดตั้งระบบระบายน้ํา 

 
เครื่องสกัดคอนกรีตเพื่อติดต้ังเหล็กเดือยและเหลก็ยึด 
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รถน้ํา (Water Truck) 

 
เครื่องตบดิน (Rammer and Plate) 

                
เครื่องมือทดสอบการไหล (แบบ Flow Cone) ใชสําหรับทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต เพื่อ

ใชในงาน Subsealing 
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วิธีประเมินคาใชจาย 
1.วิธีการเปล่ียนวัสดุยารอยตอชนิดเทรอน (Joint Resealing) 

ปริมาณงานทีท่ําได 300 ม./วัน 
แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 

จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 
2 ขุดลอกวัสดุยารอยตอเดิมออก 
2 ทําความสะอาดรอยตอ 
1 ทาหรือพนวัสดุทารอยตอ (Primer) 
1 หยอดวัสดุยารอยตอ (Joint Sealer) ลงรอยตอที่เตรียมไว 
1 เตรียมวัสดุยารอยตอ 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

Joint Sealer 187.5 ลิตร 
Primer 5.0 ลิตร 

ปริมาณ Joint Sealer ที่ใช 0.625 ลิตร/ม. 
ปริมาณใชจริงของ Primer ใหใชตามที่บริษัทผูผลิต
แนะนาํไว 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 ชุด 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
เครื่องยาแนวคอนกรีต(29) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
เครื่องขุดลอกรอยตอ 1 เครื่อง 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน ไมกวาด แปรงลวด ฯลฯ 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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2.วิธีการอุดซอมรอยแตก (Crack Filling) 
ปริมาณงานทีท่ําได 100 ม./วัน 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

1 ใชเครื่องตัดรอยแตกตัดตามแนวรอยแตกที่จะอุดซอม 
1 ทําความสะอาดพื้นที ่
1 ทาหรือพนวัสดุทารอยแตก (Joint Primer) 
1 หยอดวัสดุยารอยแตกลงพืน้ทีท่ี่เตรียมไว 
1 เตรียมวัสดุยารอยแตก 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

Joint Sealer 62.5 ลิตร 
Primer 2.0 ลิตร 

ปริมาณ Joint Sealer ที่ใช 0.625 ลิตร/ม. 
ปริมาณใชจริงของ Primer ใหใชตามที่บริษัทผูผลิต
แนะนาํไว 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 ชุด 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
เครื่องตัดคอนกรีต(12) 1 เครื่อง 
เครื่องยาแนวคอนกรีต(29) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน ไมกวาด แปรงลวด ฯลฯ 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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3.วิธีการขูดแตงผิวหนาคอนกรีต (Grinding and Grooving) 
เปนวธิีการที่แนะนําขึ้นมาใหม ยังไมไดดําเนนิงานซอมของกรมทางหลวง จึงขาดขอมูลสําหรับ

การประมาณการ 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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4.วิธีการซอมแซมระบบถายน้ําหนัก (Load Transfer Restoration) 
เปนวธิีการที่แนะนําขึ้นมาใหม ยังไมไดดําเนนิงานซอมของกรมทางหลวง จึงขาดขอมูลสําหรับ

การประมาณการ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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5.1 วิธีการซอมแซมบางสวนของความหนา (Partial-depth Repair) บริเวณกลางแผน 
ปริมาณงานทีท่ําได 20 ตร.ม./วัน ( 2 แหงๆละ 10 ตร.ม.) 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

3 ขุดร้ือผิวทางทีช่ํารุดและขนทิง้ 
1 ทําความสะอาดพื้นที่และทาน้ํายาประสานคอนกรีต (Bonding Agent) 
3 ผสม เท และแตงผิวหนาคอนกรีต 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

คอนกรีตชนิดพิเศษ 0.20 ลบ.ม. 
Bonding Agent 7.0 ลิตร 

ขุดร้ือพื้นที่เสยีหายลกึ 10 ซม. คิดเปน 0.20 ลบ.ม. 
ปริมาณใชจริงของ Bonding Agent ใหใชตามที่
บริษัทผูผลิตแนะนําไว 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
เครื่องเจาะหิน(11) 1 เครื่อง 
เครื่องตัดคอนกรีต(12) 1 เครื่อง 
เครื่องสะเทือนคอนกรีต(37) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
เครื่องผสมคอนกรีต(94) 1 เครื่อง 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน เครื่องจี้คอนกรีต จอบ พลั่ว 
คอน ไมกวาด ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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5.2 วิธีการซอมแซมบางสวนของความหนา (Partial-depth Repair) บริเวณรอยตอ 
ปริมาณงานทีท่ําได 4 ตร.ม./วัน ( 10 แหงๆละ 0.4 ตร.ม.) 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

4 ขุดร้ือผิวทางทีช่ํารุดและขนทิง้ 
2 ทําความสะอาดพื้นที่และทาน้ํายาประสานคอนกรีต (Bonding Agent) 
3 ผสม เท และแตงผิวหนาคอนกรีต 
1 ยาแนวรอยตอ 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

คอนกรีตชนิดพิเศษ 0.40 ลบ.ม. 
Bonding Agent 7.0 ลิตร 
Joint Sealer 14.0 ลิตร 
Primer 2.0 ลิตร 

ขุดร้ือพื้นที่เสยีหายลกึ 10 ซม. คิดเปน 0.40 ลบ.ม. 
ปริมาณ Joint Sealer ที่ใช 0.625 ลิตร/ม. 
ปริมาณใชจริงของ Primer และ Bonding Agent ใหใช
ตามที่บริษทัผูผลิตแนะนาํไว 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 ชุด 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
เครื่องเจาะหิน(11) 1 เครื่อง 
เครื่องตัดคอนกรีต(12) 1 เครื่อง 
เครื่องยาแนวคอนกรีต(29) 1 เครื่อง 
เครื่องสะเทือนคอนกรีต(37) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
เครื่องผสมคอนกรีต(94) 1 เครื่อง 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน เครื่องจี้คอนกรีต จอบ พลั่ว 
คอน ไมกวาด ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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6.วิธีการอุดซอมโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) 
ปริมาณงานทีท่ําได 2,000 กก./วนั 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

2 เจาะรูแผนพื้นคอนกรีต 
2 ติดตั้งหัวอัดฉดี 
3 ผสมวัสดุอุดซอมและควบคุมเครื่องอัดฉีด 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

Slurry Cement Mortar 2,000 กก. น้ําหนกัวัสดุคิดเปนน้าํหนักแหง 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
เครื่องอัดน้ําปนู(97) 1 เครื่อง 
เครื่องกําเนิดไฟฟา(98) 1 เครื่อง 
เครื่องเจาะแผนพืน้คอนกรีต 1 เครื่อง 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน เครื่องมือทดสอบการไหล 
กรวยยาง ไมกวาด ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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7.วิธีการซอมแซมตลอดชวงความหนา (Full-depth Repair) 
ปริมาณงานทีท่ําได 140 ตร.ม./วัน( 4 แหงๆละ 35.0 ตร.ม.) 

แรงงานทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
จํานวน (คน) ลักษณะหนาที่คนงาน 

2 ตัดแผนพื้นคอนกรีต  
4 ขุดร้ือแผนพื้นคอนกรีต และขนทิง้ พรอมทาํความสะอาด 
2 ปรับแตงและบดอัดพื้นที่ใหไดระดับ 
15 ผสม เท และแตงผิวหนาคอนกรีต 
2 ยาแนวรอยตอ 
1 อํานวยความปลอดภัย 

วัสดุ 
รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหต ุ

คอนกรีตผสมเสร็จ 35.0 ลบ.ม. 
Lean Concrete 21.0 ลบ.ม. 
เหล็กตะแกรง 140 ตร.ม. 
เหล็ก Tie Bar 144 อัน 
เหล็ก Dowel Bar 96 อัน 
Epoxy 7.20 ลิตร 
Joint Filler 27.0 ตร.ม. 
Joint Sealer 67.5 ลิตร 
Primer 2.0 ลิตร 

ขุดร้ือตลอดชวงความหนา 25 ซม. คิดเปน 35.0 ลบ.ม. 
Lean Concrete ใชกรณีตองรีบเปดการจราจร 
เหล็ก Tie Bar ขนาด dia. 16 มม.@ 60 ซม. 
เหล็ก Dowel Bar ขนาด dia. 25 มม.@ 30 ซม. 
ปริมาณ Joint Sealer ที่ใช 0.625 ลิตร/ม. 
ปริมาณใชจริงของ Epoxy และ Primer ใหใชตามที่
บริษัทผูผลิตแนะนําไว 
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เครื่องจักรและเครื่องมือ 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

เตาตมยางพรอมเครื่องพน(09) 1 เครื่อง 
เครื่องอัดลมพรอมอุปกรณ(10) 1 เครื่อง 
เครื่องตัดคอนกรีต(12) 1 เครื่อง 
เครื่องสะเทือนดิน(36) 1 เครื่อง 
เครื่องยาแนวคอนกรีต(29) 1 เครื่อง 
รถบดลอเหล็ก(31) 1 คัน 
เครื่องสะเทือนคอนกรีต(37) 1 เครื่อง 
เครื่องทําลายคอนกรีต(39) 1 เครื่อง 
รถบรรทุก(46) 1 คัน 
รถตักหนา-ขุดหลัง(77) 1 คัน 
เครื่องผสมคอนกรีต(94) 1 เครื่อง 
เครื่องกําเนิดไฟฟา(98) 1 เครื่อง 
อุปกรณอ่ืนๆ 1 ชุด 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน เครื่องจี้คอนกรีต จอบ พลั่ว 
คอน ไมกวาด ฯลฯ 

 

หมายเหต ุจํานวนแรงงาน วสัดุ และเครื่องจักร ที่ใชเปนคาแนะนําเทานั้น อาจเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพืน้ที ่
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วิธีการปองกันน้ําทวมขังใต 
ผิวทางโดยติดตั้งระบบระบายน้ํา 

(Subdrainage) 
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วิธีการปองกันน้ําทวมขังใตผิวทางโดยติดต้ังระบบระบายน้ํา (Subdrainage) 

1 ความหมาย 
การปองกันน้ําทวมขังใตผิวทางโดยติดตั้งระบบระบายน้ํา หมายถึง วิธีการปองกันความเสียหาย

ที่เกิดจากน้ําทวมขัง ไดแกการเกิด Pumping ทําใหชั้นทางออนตัว  โดยรูปแบบระบบระบายน้ําและ
ตําแหนงการติดตั้ง ใหเปนไปตามวิศวกรออกแบบ หรือกําหนดไวในรูปแบบและรายละเอียดการกอสราง 

2 วัตถุประสงค 
ก) เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทวมขังของน้ําใตแผนพื้นคอนกรีต 

3 วัสดุ 
วัสดุที่ใชสําหรับการระบายน้ําใตผิวทาง อาจประกอบดวย ทอ PVC เจาะรู, แผนใยสังเคราะห, 

ทราย, หินคลุก, ซีเมนตผง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบและรายละเอียด 

4 เครื่องจักร และ เครื่องมือ  
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานตองมีสภาพดี  การเลือกใชตองใหเหมาะสมกับ

การทํางาน และอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  เครื่องจักรและเครื่องมืออาจมีดังนี้ 
ก) เครื่องมือสําหรับขุดและทําความสะอาดรองระบายน้ํา ไดแก เครื่องมือขุดรองระบายน้ํา, 
เครื่องตัดคอนกรีต, จอบ, พลั่ว, รถไมกวาด, ไมกวาด เปนตน 

ข) เครื่องมือสําหรับบดอัด ไดแก เครื่องบดอัดขนาดเล็ก เปนตน 

5 วิธีการทําระบบระบายน้ํา 

5.1 การเตรียมพื้นที่ 
ก) ใชเครื่องขุดรองเพื่อทําระบบระบายน้ําตามยาวและตามขวาง ตามที่ผูออกแบบกําหนดไว
ในรูปแบบและรายละเอียดการกอสราง 

5.2 การกอสรางระบบระบายน้ํา 
ก) ปูแผนใยสังเคราะหที่ใชระบายน้ํา 
ข) ใสทรายหยาบชุมน้ํา บดอัดแนนจะไดความหนาอยางนอย 30 ซ.ม. ระบบระบายน้ําตาม
แนวขวาง ตองใสทอ PVC และเจาะรูตามรูปแบบที่กําหนด 

ค) หอหุมแผนใยสังเคราะหที่ใชระบายน้ํา โดยมีระยะเหลื่อมอยางนอย 10 ซม. 
ง) ใสหินคลุกผสมซีเมตตามกําหนด ความหนาอยางนอย 15 ซ.ม. พรอมบดอัดแนน 
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ขอบแผนพ้ืนคอนกรตี

0.30

0.15
0.25

0.10

0.15

ทรายถม 10 ซม.ทราย

0.20

แผนพืน้คอนกรีต พื้นทางหินคลกุ 20 ซม.

รองพื้นทาง 15 ซม.

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 20 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ
พรอมบดทับและหอดวยแผน geotextile
หินคลุกผสมซีเมนต 4% โดยนํ้าหนัก หนา 15 ซม.และ
ฉาบปดทับดวย cutback asphalt

ผิวแอสฟลต 5 ซม.

ขอบแผนพ้ืนคอนกรตี

0.30

0.15
0.25

0.10

0.15

ทรายถม 10 ซม.ทราย

0.20

แผนพืน้คอนกรีต พื้นทางหินคลกุ 20 ซม.

รองพื้นทาง 15 ซม.

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 20 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ
พรอมบดทับและหอดวยแผน geotextile
หินคลุกผสมซีเมนต 4% โดยนํ้าหนัก หนา 15 ซม.และ
ฉาบปดทับดวย cutback asphalt

ผิวแอสฟลต 5 ซม.

 
รูปที่ 1 รูปตัดแนะนําตามแนวขวาง 
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Trasverse Joint

ทอ PVC ขนาดเสนผา ศก. 5 ซม. เจาะรขูนาด 1 ซม. @10 ซม. รอบทอ
และหอดวยแผน geotextile ชนิดนํ้าซึมผานได

ผวิแอสฟลต 5 ซม.

พื้นทางหินคลกุ 20 ซม.

ทรายถม 10 ซม.
รองพื้นทาง 15 ซม.

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 20 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ
พรอมบดทับและหอดวยแผน geotextile

หินคลุกผสมซีเมนต 4% โดยนํ้าหนัก หนา 15 ซม.และฉาบปดทับดวย 
cutback asphalt

0.200.20

0.
15

0.
45

10 m.

0.
20

0.
05

0.
10

Trasverse Joint

ทอ PVC ขนาดเสนผา ศก. 5 ซม. เจาะรขูนาด 1 ซม. @10 ซม. รอบทอ
และหอดวยแผน geotextile ชนิดนํ้าซึมผานได

ผวิแอสฟลต 5 ซม.

พื้นทางหินคลกุ 20 ซม.

ทรายถม 10 ซม.
รองพื้นทาง 15 ซม.

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 20 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ
พรอมบดทับและหอดวยแผน geotextile

หินคลุกผสมซีเมนต 4% โดยนํ้าหนัก หนา 15 ซม.และฉาบปดทับดวย 
cutback asphalt

 
รูปที่ 2 รูปตัดแนะนําตามแนวยาว 

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 45 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ 

SAND CUSION SAND CUSION 

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 45 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ 

SAND CUSION 10 ซม. 

Transverse Joint 
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ไหลทาง

10 ม.

0.20

Trasverse Joint

0.20

ฝาทอ PVC

แผนพื้นคอนกรีต

แผนพื้นคอนกรีต

แผนพื้นคอนกรีต

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 20 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ
พรอมบดทับและหอดวยแผน geotextile

ทอ PVC ขนาดเสนผา ศก. 5 ซม. เจาะรขูนาด 1 ซม. @10 ซม.
รอบทอและหอดวยแผน geotextile ชนิดน้ําซึมผานได

ไหลทาง

10 ม.

0.20

Trasverse Joint

0.20

ฝาทอ PVC

แผนพื้นคอนกรีต

แผนพื้นคอนกรีต

แผนพื้นคอนกรีต

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 20 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ
พรอมบดทับและหอดวยแผน geotextile

ทอ PVC ขนาดเสนผา ศก. 5 ซม. เจาะรขูนาด 1 ซม. @10 ซม.
รอบทอและหอดวยแผน geotextile ชนิดน้ําซึมผานได

 
รูปที่ 3 รูปแบบแนะนําการกอสราง 

หมายเหตุ รูปที่ 1, 2 และ 3 เปนเพียงรูปแบบแนะนําเทานั้น 
 

 
รูปที่ 4 ขุดรองตามแนวที่กําหนด 

รอง (กวาง 20 ซม., ลึก 45 ซม.) ถมดวยทรายหยาบ 

หอดวยแผน Geotextile ชนิดน้ําซึมผานได 

Transverse Joint 
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รูปที่ 5 ปูแผน Geotextile และวางทอ PVC 

 
รูปที่ 6 ปูทับดวยหินคลุกผสมซีเมนต 

 
รูปที่ 7 บดทับใหแนน 
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6 ขอแนะนํา 
ก) วิธีการใชหรือพิจารณาตําแหนงที่ติดตั้ง จะขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา และลักษณะการไหลของน้ํา 
ข) ติดตั้งเทาที่จําเปนเทานั้น ใหพึงระวังไววาการติดตั้งระบบระบายน้ําที่ไมเหมาะสม อาจทํา
ใหเกิดการสะสมของน้ําในชั้นทางไดเชนกัน 




