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บทที่   1 
การปฎิบัติงานของหนวยตรวจสอบและแนะนําประจําโครงการฯ 

 
1. เมื่อไดรับคําสั่งใหออกงานสนาม  เจาหนาที่จะถือหนังสอืรายงานตัว (จ.-06) ไปรายงานตัวตอ

นายชางโครงการฯ  พรอมทั้งขอทราบและปรึกษาหารอืถึงแผนการปฎิบัติงานในโครงการฯ    รวมถึงแนวคิด
ในการปฎิบัติงานรวมกนัระหวางการควบคุมการกอสรางกับการควบคมุตรวจสอบคุณภาพงาน        เพื่อใหมี
ความสอดคลองกันอยางเหมาะสม       โดยมีเหตุผลและเสริมสรางความเขาใจและสัมพันธภาพทีด่ีตอกันทกุ
ฝาย    คือฝายผูรับเหมา ฝายควบคุมการกอสราง และฝายควบคุมตรวจสอบคณุภาพ 

2. ศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดตางๆ    เชน      สัญญา     รูปแบบ    มาตรฐานและขอกําหนด
ทั้งในลักษณะทั่วไป      และลักษณะพิเศษเฉพาะแตละโครงการฯ  ในงานดานตรวจสอบงานทุกอยางถองแท
กอนเริ่มปฎิบตัิงาน โดยทําการศึกษาดวยตนเองหรืออาจหารือกับผูเชีย่วชาญเฉพาะดานดวย  เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฎิบัติงาน 

3. วางแผนการปฎิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ  โดยติดตอประสานงานกบันายชาง
โครงการฯ  ชางผูควบคุมงาน  ผูรับเหมา  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยวางงานใหมีการปฎิบัติการในเชิงรุก
เชนขอทราบแผนของโครงการฯ  วาจะเริ่มงานจุดใดกอนจะใชวัสดุจากแหลงไหน   บางจุดงานดินถมสูงมาก
จะตองทํากี่ช้ัน    เปนตน     เพื่อจะไดจัดงานดานควบคุมตรวจสอบคุณภาพไดอยางเหมาะสม  รวมการถึงให
ขอแนะนําตางๆกับฝายกอสราง  โดยใหบงัเกิดประสิทธภิาพในการทํางานมากที่สุด   ไมใหเกิดความลาชาใน
การรอคอยผลการตรวจสอบโดยปราศจากเหตุผลที่ดีและเหมาะสม 

4. ตรวจสอบความพรอมของหองปฎิบัติการทดลองในสนาม โดยคํานึงถึงสถานที่ พื้นที่ทํางาน
ชนิด  และจํานวนของเครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  อีกทั้งกําลังคนเพื่อใหมีความสามารถสูงสุดรองรับ
กับแผนงานโครงการฯได 

5. วางระเบยีบ กฎเกณฑในการทดลองและตรวจสอบใหบงัเกิดผลงานในการควบคุมคุณภาพได
อยางสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตองและแมนยํา  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้

5.1 จัดตั้งเครื่องมอืและอุปกรณทดสอบและวาง  Data  ใหเปนระเบียบเรยีบรอย 
5.2 ตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือทดลองทุกชิ้นกอนเร่ิมงาน    ใหสอบเทียบเครื่องมือ

ทดลองโดยเปนไปตามระยะเวลาและปริมาณการใชงานของเครื่องมือแตละชนิด 
5.3 รักษาหองปฎบิัติการและเครื่องมือทดลองใหสะอาดถกูตองและพรอมที่จะดําเนินการ

ทดลองได 
5.4 จัดทําสมุดบันทึกผลการทดลอง General  Test  และ  Control  Test  และบันทึกในชอง

หมายเหตุดวยวาผลทดลองใชไดหรือไม  แกไขอยางไร 
5.5 จัดทําสมุดบันทึกการเก็บตวัอยาง  ใหมีรายละเอียดเทาที่จาํเปน  เชน   
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- ลักษณะตัวอยาง  สีของตัวอยาง 
- ความตองการใชงาน  เชนจะใชงาน  Subgrade  หรือ  Subbase 
- แผนที่แสดงแหลงวัสด ุ
- วัน  เดือน  ป  ที่เก็บตัวอยางวัสด ุ
- ผูเก็บตัวอยาง  ลักษณะการเกบ็ตัวอยาง 
- Sketch  Log  Boring  ของ  Test  Hole  ฯลฯ 

5.6 จัดทํา  Chart  แสดงผลการปฎิบัติงานดานควบคุมคุณภาพ  ติดไวใหเหน็ไดงายในหอง
ทํางาน  ทําเครื่องหมายแสดงผลงานกาวหนาใหทนัสมัยอยูเสมอ  Chart  นี้จะบอกให
ทราบถึง 

- จํานวนชั้นทางที่ตองตรวจสอบ     ใหเตรียมที่และทําเครือ่งหมายไวเพือ่กันลืม 
- การเก็บตวัอยาง Control Test เก็บแลวหรือยัง อันดับทดลองที่เทาไร เปน

ตัวแทนในวัสดุช้ันอะไร จาก กม.ไหน ถึง กม.ไหน จากแหลงไหนตรงกับ  
Genaral  Test  อันดับทดลองที่เทาไร 

- ผานการทดสอบ Filed Density  เรียบรอยแลวหรือยัง  ควรมีเครื่องหมายแสดง
วาชองไหน  ไดผานการตรวจสอบหรือยัง  และผลการตรวจสอบใชไดหรือไม  
เปนตน 

5.7 จัดทําแผนภาพแสดงรูปตัดโครงสรางชั้นทางพรอมรายละเอียดขอกาํหนดตางๆ  และ
แผนที่แหลงวสัดุพรอมรายละเอียดของวัสดุจากแหลงนัน้ๆติดไวใหเหน็ชัดเจนในหอง
ทํางาน 

5.8 จัดใหมีการสบัเปลี่ยนเจาหนาที่ออกเก็บตวัอยางในหองทดลองและทดสอบในสนาม
อยูตลอดเวลาเพื่อเจาหนาที่ทกุคนทํางานไดทุกอยาง  รูความเคลื่อนไหวของงานตางๆ
ในโครงการฯ  และพรอมที่จะทํางานแทนกนัได 

5.9 การเก็บตวัอยาง  Control  Test   แตละครั้งใหครอบคลุมชวงการผสมแตละครั้งเพื่อให
ตัวอยางทีน่ําไปทดสอบเปนตัวแทนที่ถูกตองและมีคุณภาพเหมือนกันกับวัสดุบนถนน
ในชวงนั้นๆ 

5.10  จด   Data   ทดลองขณะที่ทาํการทดลองดวยปากกา       หามจดลงในเศษกระดาษหรือ
สมุดอื่น  แลวมาลอกที่หลัง  เพราะมีโอกาสผิดพลาดไดงายและเสยีเวลาโดยไมจําเปน 

5.11  ขอมูลผลการทดลอง   สมุดบันทกึผลทั้ง    General  Test   และ  Control  Test  จะตอง
เก็บไวในลักษณะที่เจาหนาทีทุ่กคนของหนวยสามารถติดตามผลการทดลองและ
ดําเนินการตอไป 

5.12  ปฎิบัติการทดลองใหเปนไปตามมาตรฐานการทดลองของกรมทางหลวงหรือที่ระบุ
ไวในแบบหรือสัญญาโดยเครงครัด 
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5.13  เมื่อเสร็จงานโครงการฯ  ใหทําความสะอาดเครื่องมือ  และบรรจุหีบหอไวเปนอยางดี
เพื่อใหการขนยาย  และเก็บรักษาทําไดสะดวก  และไมเกดิผลเสียหายตอเครื่องมือ 

6. การสํารวจแหลงวัสดุ  ทั้งจากแหลงที่อยู  และแหลงที่ผลิต  เพื่อใหการแนะนําการนาํวัสดุมา
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานคณุภาพ  และการลงทุน 

7. การปรับปรุงคุณภาพหรือการออกแบบสูตรสวนผสมของวัสดุกอสรางทางตางๆ   เชน  งาน 
Soil  Cement  งานคอนกรีต  เปนตน 

8. การควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของงานแตละ
ชนิดตามที่ระบุไวในรูปแบบและรายละเอียดการกอสราง  ยกเวนงานผิวทางแอสฟลตโดยงานทดสอบแบง
งานทดสอบได  2  ลักษณะคือ 

8.1 งานทดสอบในหองปฎิบัติการ  ไดแก  General  Test  คือ  ทดสอบตัวอยางวัสดุที่เกบ็
จากแหลง  และ  Control  Test  คือ  ทดสอบตัวอยางที่เกบ็บนถนน 

8.2 งานทดสอบในที่ ( In–Situ ) ไดแกงาน  Field  Density   
9. การรวบรวมผลการทดลอง    คํานวณและประมวลผล  พรอมทั้งวิเคราะหผล  แลวรายงาน

ผลพรอมทั้งชี้แจงปญหาอุปสรรรคตางๆ  ของงานตรวจสอบคุณภาพ  รวมถึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขให
ทางนายชางโครงการฯ ทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป  เปนประจําทุกวนั 

10. จัดทํารายงานการปฎิบัติงานประเดือนของงานดานตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหผูอํานวยการ
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบเพื่อทราบ  พรอมทั้งสําเนาใหคณะกรรมการตรวจรับงานทุกทานเพือ่ทราบดวย 

11. การปฎิบัติงานตามที่นายชางโครงการฯ  มอบหมายให 
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บทที่   2 
การควบคุมคุณภาพวัสดุสรางทาง  (Materials Control) 

 
 การควบคุมคุณภาพวัสดุประกอบดวย   การตรวจตรา  การเก็บตวัอยาง  การทดสอบ  การวัดปริมาณ  
การควบคุมการทํางาน   การวิเคราะหผล  การรายงาน  และการติดตามการปฏิบัติงานตาง ๆ  ที่จําเปน   เชน  วัสดุ
ที่ตรวจสอบแลวคุณภาพไมไดตามขอกําหนดการกอสรางตองขนยายออกไปหรือทําการปรับปรุงแกไขอยางไร  
ซ่ึงถาปราศจากขั้นตอนเหลานี้แลวจะขาดความเชื่อถือในการควบคุมคุณภาพวัสด ุ
 
 1.  วัตถุประสงคของการควบคุมคุณภาพวสัดุ 

1.1 เพื่อใหคณุภาพวัสดุและผลงานเปนไปตามแบบและขอกําหนดการกอสราง   การควบคุม
คุณภาพวัสดุทีม่ีประสิทธิภาพเพียงพอในโครงการกอสรางจะเปนสิ่งรับประกันวัสดทุี่ใชในการกอสรางจนแลว
เสร็จโดยผูรับจางใหเปนไปตามแบบและขอกําหนดของงานนั้น ๆ 

1.2 เพื่อใหการควบคุมงานและการประสานงานกับผูรับจางเปนมาตรฐานเดียวกัน  วิศวกรและ
ผูตรวจตราจะตองปฏิบัติตอผูรับจางและผูขนสงวัสดุจากโครงการฯอยางยุติธรรมโดยใชขอกําหนดและแบบ
กอสรางโครงการฯนั้นเปนคูมือในการควบคุมงาน 

1.3 เปนเอกสารหลักฐานเพื่อจายเงินใหกับผูรับจาง   ผูที่มีหนาที่จายเงินใหแกผูรับจางจะตอง
ใชขอมูลของการทดสอบ บันทึกการควบคุมงานและการวัดปริมาณงานเปนเอกสารหลักฐานในการจายเงินใหแก
ผูรับจาง 

 
 2.   การควบคมุคุณภาพวัสด ุ  ประกอบดวยหลักการที่สําคัญดังนี้ 
  2.1   ขอกําหนดตาง ๆ  และการนําไปใชงาน  (Specifications and  Application)   ในงาน
กอสรางทางนั้นขอกําหนดตางๆ จะถกูจัดเตรียมไวเพื่อใชในการควบคมุการกอสรางและการควบคมุคุณภาพวัสด ุ 
เชน   รูปแบบการกอสราง  มาตรฐานงานทาง   มาตรฐานการทดลอง และมาตรฐานขอกําหนดเปนตน       วัสดุที่
จะนํามาใชกอสรางตองไดรับการตรวจสอบและมีคุณภาพตามรูปแบบและมาตรฐานตามขอกําหนดจึงสามารถ
นํามาใชในงานกอสรางได 
  การเก็บตวัอยาง   การตรวจสอบ   การวดัปริมาณ   ตองปฏิบัติอยางถูกตองและเครงคัดตาม
มาตรฐานกําหนด  การไมปฏิบัติขบวนการตาง ๆ  ตามขอกาํหนดจะทาํใหเกดิผลขัดแยงที่รุนแรงได 
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  2.2   การตรวจตรา  (Inspection)   ในการตรวจตราวัสดุที่จะใชในการกอสรางนั้นผูตรวจตรา
ประจําโครงการฯและผูตรวจตราที่โรงงานมีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบที่สําคัญคือ ตองตรวจตราการนําวัสดุทกุ
ชนิดมาใชกอสรางในโครงการฯ วัสดุทีใ่ชในโครงการฯตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพและอนมุัติใหใชไดกอน
จึงจะขนมาใชงานได  ยกเวนวัสดุบางชนดิซึ่งผลิตโดยโรงงานใหญไดมาตรฐาน มีการใชงานอยางแพรหลาย มี
บันทึกการใชงานที่ดีและมใีบรับรองจากหนวยงานของรัฐที่นาเชื่อถือ  โดยอํานาจของวิศวกรโครงการฯ หรือ
วิศวกรควบคมุวัสดุ   จะถือวาไดมีระบบรับรองคุณภาพที่เปนสากลแลวอาจที่จะสั่งใหนํามาใชไดเลย 
  ดังนั้นผูตรวจตราตองมีความรูและเขาใจถงึความเหมาะสมวาวัสดุชนดิใดควรเก็บตวัอยางและ
ควรเก็บเมื่อใดบริเวณใด  ปริมาณตัวอยางทีต่องเก็บ  วิธีการเก็บที่เหมาะสม  และวิธีการตรวจสอบในสนาม การ
ตรวจตราประกอบดวยขบวนการตาง ๆ  ดงันี้ 
  2.2.1  การตรวจตราแหลงวสัดุ  (Source Inspection)  วสัดจุากแหลงเปน  กรวด  หนิ  ดิน  และ
ทรายตองทําการตรวจสอบโดยผูตรวจตรากอนที่จะสงไปยังโครงการกอสราง วัดสุบางอยางอาจตองนําตัวอยาง
สงทดลองที่หองปฏิบัติการกลางเพื่อทดลองเพิ่มเติมบางอยางตามที่ระบุ วัสดุที่ตรวจสอบวาใชไดแลวเมื่อสงไป
ยังโครงการฯจะตองระบุใหตรงกับแหลงทีต่รวจสอบแลว และผูตรวจตราตองรายงานผลการตรวจตราและผล
การตรวจสอบใหวิศวกรโครงการ ฯ  ทราบ 
  วัสดุบางอยางซึ่งไดใบรับรองจากหนวยงานของรัฐที่นาเชื่อถือและผลิตโดยโรงงานใหญ ได
มาตรฐานและมีการใชอยางแพรหลาย   มบีันทึกการใชงานที่ดี  เชน  ปนูซีเมนต  วิศวกรโครงการ ฯ  หรือ วิศวกร
ควบคุมวัสดุอาจสั่งใหนํามาใชงานไดเลยโดยไมตองตรวจสอบคุณภาพที่แหลง ในกรณีสงสัยในคณุภาพสามารถ
สุมเก็บตัวอยางทดสอบได วัสดุบางอยางที่มีระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพทีด่ีมีการทดลองที่ไดมาตรฐาน  
ซ่ึงสะดวกทีจ่ะทําการตรวจสอบที่โรงงาน เชน ยางมะตอย อาจทําการตรวจสอบที่โรงงานโดยผูตรวจตรา ซ่ึง
ไดรับอํานาจจากวิศวกรโครงการฯหรอืวิศวกรควบคุมวสัดุใหเปนผูกํากับการเก็บตวัอยางและการทดสอบแลวจงึ
รายงานผลการทดสอบใหวศิวกรโครงการฯทราบ และตองมีการสุมเก็บตัวอยางสงทดลองที่หองปฏิบัติการกลาง
ของรัฐ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
  2.2.2   การตรวจตราที่โครงการกอสราง  (Project  inspection)      ผูตรวจตราตองตรวจสอบและ
ระบุวาวัสดุทีน่ํามาใชในโครงการฯ มาจากแหลงที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพวาใชไดแลวและจะตองตรวจสอบ
คุณภาพตามขอกําหนด   กอนจะดําเนินขบวนการกอสรางตอไป 
  วัสดุที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากแหลงแลวเมื่อขนสงเขามายังโครงการฯ จะตองทําการ
ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง (Control Test)      เพื่อตรวจสอบความชํารุดเสียหายและความบกพรองตาง ๆ    ที่อาจ
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ตรวจสอบไมพบจากการตรวจสอบคุณภาพจากแหลงครั้งแรก ความบกพรองเสียหายที่เกิดขึน้สามารถที่จะ
ปฏิเสธ (Reject) ในการรับวสัดุได     ยกเวนมีการแกไขปรับปรุงคุณภาพวัสดุใหเปนไปตามขอกําหนด 
  ในกรณีที่มีการนําวัสดุที่ยังไมไดทําการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพจากแหลงวัสดกุอนมาใช
ในโครงการฯ  ผูตรวจตราประจําโครงการฯตองดําเนนิเก็บตวัอยางและทดสอบคณุภาพ  การทดลองบางอยางที่
ไมสามารถตรวจสอบในสนามไดใหสงตวัอยางทดลองที่หองปฏิบัติการกลาง   วิศวกรโครงการฯเปนผูมีอํานาจที่
จะสั่งใหใชหรือปฏิเสธการรับวัสดุนั้นและตองแจงใหผูรับจางทราบทันที 
  วัสดุที่ทําการผลิตที่บริเวณโครงการฯ หรือใกลเคียงโครงการฯ เชน หนิคลุกจะตองมีการตรวจ
ตราและทดสอบคุณภาพ สําหรับการทดลองบางอยางที่ไมสามารถตรวจสอบในสนามไดใหสงตวัอยางทดลองที่
หองปฏิบัติการกลางเชนเดยีวกัน 
  ระหวางการตรวจตราและตรวจสอบคุณภาพวัสดุทุกชนดิที่เขาสูโครงการฯ  ผูตรวจตราจะตอง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจางอยางตอเนื่องในการขนวัสดุเขาสูโครงการฯ ขบวนการใดๆที่ทําใหเกิด
ความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพวสัดุจนไมไดตามขอกําหนดจะตองสั่งระงบัทันทีและวัสดุสวนนัน้จะถูก
ปฏิเสธในการรับ 
  ความขยันเอาใจใสในการตรวจตราติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนงานนั้น
สําเร็จอยางสมบูรณมีความสาํคัญ   จะเปนสิ่งรับประกันและเปนทีย่อมรับผลงานอยางแทจริง   จํานวนตวัอยางที่
เก็บและการทดสอบเปนสิ่งจําเปนสําหรับการบันทึกรายงานและใชในการตัดสิน   ซ่ึงจะชวยประกนัคุณภาพได
ระดับหนึ่ง แตถาละเลยการตรวจตราโดยปฏิบัติเพียงเพือ่ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับนั้นจะทําใหคุณภาพงาน
ที่ควรจะไดจากการตรวจตราออกมาไมดีเทาที่ควร 

2.2.3 การตรวจตราการผสมที่โรงผสมและขบวนการกอสรางวัสดุตาง ๆ  (Inspection of 
Mixtures at Plant and Processed Materials)  เมื่อวัสดุถูกผสมเขาดวยกันภายในโรงงานหรือขบวนการกอสราง
วัสดุตางๆที่บริเวณโครงการฯ หรือใกลเคียง  เชน  คอนกรีต  แอสฟลต  พื้นทาง  เปนตน  การตรวจตรา
ขบวนการผสมตองเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางนั้น ๆ  วัสดุที่จะนํามาใชผสมและสวนผสมที่ไดตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพตามขอกําหนด  ในบางกรณีที่ไมสามารถทดลองในสนามได  ใหสงทดลองหองปฏิบัติการ
กลาง 

2.2.4 การยอมรับวัสดุที่มีใบรับรอง  (Acceptance of Materials on Certification)   
วัสดุบางประเภทที่ไดใบรับรองคุณภาพการผลิตจากองคกรของรัฐที่เชื่อถือได  มีระบบการผลิตและการควบคมุ
คุณภาพทีด่ี   มีการใชกันอยางแพรหลายและมีบันทึกการใชงานที่ดี   เชน  ปูนซีเมนต  สามารถใชใบรับรองใน
การยอมรับคุณภาพวัสดุได    โดยตองมีการสุมเก็บตัวอยางมาตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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2.2.5 การจัดการวัสดุที่ไมไดคณุภาพตามขอกําหนด  (Disposition of failing Material)  ใน
กรณีผลทดลองตัวอยางไมเปนไปตามขอกําหนด   วัสดนุั้นอาจจะถูกปฏิเสธใชในการกอสรางหรือส่ังใหแกไข
ปรับปรุงคุณภาพจนเปนที่ยอมรับหรืออาจตองขนไปยังบริเวณทีจ่ัดไวตามขอกําหนดการกอสราง      วัสดุที่ถูก
ปฏิเสธอาจขนไปยังบริเวณทีก่ําหนดและทาํการแกไขปรบัปรุงคุณภาพจนเปนทีย่อมรับสามารถนํากลับมาใชได 

   กรณีงานกอสรางแลวเสร็จพบวาวัสดทุี่ใชไมเปนตามขอกําหนดและในขอกําหนดรายละเอียด
การกอสราง ใหเปนอาํนาจวิศวกรโครงการฯในการพิจารณางานที่ไดแลวเสร็จนั้น โดยปรับปรุงราคาให
เหมาะสมกับราคาในสัญญา   หรืออาจสั่งใหแกไขจนไดคุณภาพตามขอกําหนด   หรือในกรณทีี่คุณภาพบกพรอง
มากอาจตองขนทิ้งแลวลงวสัดุที่ใชไดแทน   ซ่ึงขบวนการตางๆเหลานี้ตองมีการบันทึกเอกสารรายงานเกีย่วกบั
ตัวอยาง  ผลการทดลอง  การวัดปริมาณ  การแกไข  และขอตกลงตาง ๆ ในการปรับราคาโดยถือหลักความ
ยุติธรรมในการดําเนินการ 
  2.2.6 การบันทึก(Records) ผูตรวจตราจะตองบันทึกและจัดทําเอกสารรายงานซึ่งประกอบดวย
การทดสอบทั้งหมด การวัดปริมาณ การตรวจตราทั้งในโครงการฯและที่แหลงวัสดุ  การทดสอบที่หองปฏิบัติการ
กลาง รวบรวมสงใหวิศวกรโครงการฯเพือ่จัดเตรียมเปนเอกสารหลักฐานอยางพอเพียงเพื่อสนับสนุนการจายเงิน
ใหผูรับจางสําหรับวัสดุที่เตรยีมแลวเสร็จและงานที่เสร็จสมบูรณ 
  รายงานทั้งหมดนี้ถือเปนบันทึกของโครงการฯและสําเนาจะตองสงไปยงัสํานักงานใหญเพื่อใช
พิจารณาและประเมินอยางตอเนื่องในการออกใบรับรองครั้งสุดทาย   นอกจากนีผู้ตรวจตราควรจะมีการบันทึก
ใบรายงานการตรวจตราประจําตัวหรือบนัทึกลงในรายงานประจําวันของโครงการฯในการพิจารณาสังเกตการใช
วัสดุและการปฏิบัติงานของผูรับจาง เพื่อเปนขอมูลพิเศษไวใชอางอิงตอไป 
 2.3   การเก็บตัวอยาง  (Sampling)   การเกบ็ตัวอยางประกอบดวยขบวนการที่สําคัญดังนี ้

2.3.1 ตัวอยางตวัแทน  (Representative Samples)  การเก็บตวัอยางตวัแทนเปนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญมากสําหรับผูตรวจตราโดยตัวอยางตวัแทนทีด่ีตองเปนตัวแทนที่แทจริงของวัสดสุวนนั้น  
หรือ เปนตวัแทนของปริมาณวัสดุที่เราตองการตรวจสอบ       เชนการเก็บตัวอยางวสัดุมวลรวม   เปนเรื่องยุงยาก
ที่จะไดตัวอยางตัวแทนที่ดีเนือ่งจากวัสดุประกอบดวยขนาดเม็ดวัสดุหลายขนาดทําใหเกิดการแยกตวั   โดยเมื่อนํา
วัสดุมวลรวมมากอง  (Stock pile)เม็ดวัสดุที่มีขนาดใหญจะกลิ้งมาอยูดานนอกและลงมาสะสมที่ดานลางของกอง      
ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเกบ็ตัวอยางเพียงตวัอยางเดียวเพือ่เปนตัวแทนของทั้งกองได 
  ในกรณีเดยีวกนัวัสดุของเหลว   เชน  ยางแอสฟลตในถังบรรจุขนาดใหญอาจมีการแบงเปนชั้น    
เปนผลใหวัสดทุี่ระดับความลึกตางกันของถังมีคุณภาพตางกัน  ดังนั้นการเก็บตัวอยางที่ระดับใดๆ เพียงหนึง่
ตัวอยางจึงไมใชตัวแทนของวัสดุทั้งหมดในถังได 
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  ดังนั้นในการเก็บตัวอยางวัสดุ   ผูตรวจตราจะตองเตรียมพรอมและระมัดระวังในความผันแปร
ของวัสดุแตละประเภท   และตองมั่นใจวาตวัอยางที่เก็บมาไดสามารถเปนตัวแทนของวัสดุสวนนั้นได 

2.3.2 จํานวนตัวอยาง  (Number of Samples)  เมื่อวัสดุมีปริมาณมากหรือครอบคลุมพื้นที่
ขนาดใหญจะตองมีการแบงวัสดุเปนกองหรือเปนสวน ๆ  โดยเก็บตวัอยางตวัแทนแตละกองหรือสวนนั้น   ผล
ทดลองที่ไดจะทําใหทราบวาวัสดุแตละกองหรือแตละสวนนัน้มีคุณภาพตามขอกําหนดหรือไม   และยังทําให
ทราบถึงความสม่ําเสมอและความผันแปรของวัสดุแตละกองหรือแตละสวนของพืน้ที่หรือความผันแปรของวัสดุ
เมื่อขนสงมาในเวลาที่แตกตางกัน 

จํานวนตัวอยางที่เก็บขึ้นกับธรรมชาติของวัสดุวามีความสม่ําเสมอหรือความผันแปรมากนอย
เพียงใดและขึน้กับความสําคัญของงานที่จะนําวัสดุไปใชกอสราง  เชน  ลูกรังที่ใชในงานแกไขบริเวณดนิเดิม
ออนตัวหรือดนิเดิมมีคุณภาพไมเหมาะสม   ยอมมีความสําคัญนอยกวาลูกรังที่ใชกอสรางชั้นรองพื้นทาง   ดังนั้น
ความถี่ในการเก็บตัวอยางและทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพลูกรังงานรองพื้นทางจึงตองมีความถี่มากกวา   

นอกจากนี้เมื่อผลการทดสอบวัสดุกระทําอยางตอเนื่องหลายตัวอยางและผลทดลองที่ไดมีความ
สม่ําเสมอและมีคุณภาพดีตามขอกําหนดแลว จํานวนตวัอยางและการทดสอบจะมจีํานวนนอยกวาวัสดุที่มีความ
ผันแปรและมคีุณภาพต่ํา 

อัตราการเก็บตัวอยางตองเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางนั้นๆและตองเปนสัดสวนที่มีความ
เหมาะสมกับความสําคัญของแตละงาน โดยท่ัวไปมี 3 วิธีที่ใชในการควบคุมอัตราการเก็บตัวอยาง 

(1) เก็บตัวอยางเปนประจําตามชวงเวลา ระยะทางและปริมาณที่กําหนดไวกอนในแผนงานการ
ควบคุมคุณภาพ   เชน  เก็บทุกๆวัน   เก็บทุก ๆ  1  กม.   หรือเก็บทุก ๆ  500  ลูกบาศกเมตร   ในกรณีที่วัสดหุรือ
การปฏิบัติงานไมสม่ําเสมอและมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร อาจตองเพิ่มความถี่ขึ้นจนกวาการปฏิบัติงานจะมีคณุภาพ
ดีขึ้นหรือมีความสม่ําเสมอนั้น 

(2) เลือกเก็บตวัอยางเฉพาะจุดหรือเฉพาะงานที่คุณภาพบกพรองหรือกรณีสงสัยวาจะบกพรอง
อยางชัดเจน วิธีการนี้ตองใชประสบการณและการตัดสินใจจากการตรวจตราดวยสายตาและการเฝาสังเกตกุาร
ปฏิบัติงานของผูรับจาง ตองใชการตรวจตราที่สุขุมรอบคอบเพื่อเลือกจุดที่จะเก็บตวัอยางและทดสอบเพื่อคนหา
วัสดุที่คุณภาพต่ํากวามาตรฐานซึ่งผลการทดสอบจะเปนพื้นฐานในการปรับปรุงขบวนการตางๆเพือ่การปองกัน
ไมใหเกิดความบกพรองขึ้นมาอีกและใหพึงระลึกอยูเสมอวาจะตองไมเลือกปฏิบตัิเพราะผลประโยชนหรือความ
อคติสวนตัว 

(3) ใชวิธีการสุมเก็บตัวอยางตามเวลาหรือสุมเก็บตามสวนตางๆของวัสดุ      โดยวิธีการนี้ทุกๆ
สวนของวัสดแุตละชุดหรือแตละหนวยมโีอกาสที่จะถูกเลือกเก็บตวัอยางเพื่อทดสอบเทาๆกัน เมื่อคุณภาพของ
งานและวัสดุคอนขางดีและสม่ําเสมอ  การสุมเก็บตัวอยางอาจไมตองมาก  แตเมื่อคุณภาพของงานและวัสดุ
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คอนขางต่ําและไมสม่ําเสมอซึ่งอาจทําใหผลงานที่ออกมาเสียหายผูตรวจตราจะตองเพิม่ความขยันในการตรวจ
ตราการปฏิบัติงานของผูรับจางและเลือกเกบ็ตัวอยางทดสอบงานและวัสดุที่มีปญหาอยางเดนชัด    โดยเปนการ
ปฏิบัติงานเสริมเพิ่มเติมจากการสุมเก็บตัวอยางตามรายการปกติ 

จากที่กลาวมาทั้ง  3  วิธีไมมีวิธีการใดทีด่ีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดในการเลือกใชอัตราการเก็บ
ตัวอยางโดยทัว่ไปอาจใชรวมกันทุกวิธี  หรือ  2  วิธีเปนอยางนอย   ขึน้กบัคุณภาพการปฏิบัติงานและวัสด ุ

2.3.3 วิธีการเก็บตวัอยาง  (Procedures for Sampling)  วธีิการเก็บตัวอยางตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานงานกอสรางที่กําหนด   เพื่อไมใหเกิดปญหาในกรณีผลทดลองใชไมไดและปฏิเสธที่จะรับวัสดุ   ผูรับ
จางอาจไมยอมรับผลทดลองโดยอางขั้นตอนการเก็บตวัอยางไมถูกตอง 

มาตรฐานวิธีการเก็บตัวอยางที่ใชอยางแพรหลายคือของ    AASHTO   และ   ASTM  หรืออาจ
เลือกใชมาตรฐานการเก็บตวัอยางทีก่ําหนดโดยสถาบันที่นาเชื่อถือโดยทางราชการยอมรับกไ็ด    โดยตองระบใุห
ผูรับจางและผูสงวัสดุทราบวาใชวิธีใดเพื่อความเขาใจตรงกัน 

ในการเก็บตัวอยางวัสดุจําพวก  Aggregates  เชน  หิน  และ ทราย   กอนดําเนนิการเก็บตัวอยาง
ตองมีการบันทึกสภาพการแยกตวัของวัสดุ เพราะจะมผีลตอขนาดคละของวัสดุและตองใชความระมัดระวังอยาง
สูงในการเก็บตัวอยางประเภทนี้ 

เมื่อมีการควบคุมวัสดุที่มีปริมาณมาก เชน  Stock pile  การเก็บตัวอยางตองเก็บตัวอยางแตละ
บริเวณทีแ่ตกตางกันเพื่อตรวจสอบความไมสม่ําเสมอ   การยอมรับในคุณภาพวสัดุทั้งหมดอาจใชคาเฉลี่ยของ
ผลทดสอบตัวอยางหรืออาจรับแยกเปนสวนตามผลทดลองตัวอยางที่เกบ็จากสวนนั้น 

ในกรณีที่ดําเนนิการเก็บตวัอยางวัสดุไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในงานกอสราง ผูตรวจ
ตราไมสามารถปฏิเสธการรับวัสดุนั้นได หรือถาดําเนินการลัดขั้นตอนในการเก็บตัวอยางวสัดุเพื่อเรงรัดการ
ปฏิบัติงานและผลทดสอบออกมาวัสดุนัน้ใชไมได จะตองดําเนนิการเก็บตัวอยางตามมาตรฐานขอกําหนดและ
ทดสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบผลทดสอบกอนที่จะมกีารปฏิเสธการรับวัสดุนั้น 

2.3.4 ขนาดของตัวอยาง  (Size of Samples)  โดยทั่วไปขนาดของตัวอยางที่จะใชในการ
ทดลองแตละประเภทจะถูกกําหนดอยูในมาตรฐานการทดลอง   ในกรณีของ  Aggregate  ขนาดของตัวอยางที่
เก็บขึ้นอยูกับขนาดใหญของเม็ดวัสดแุละขนาดเม็ดที่มีมากที่สุดในวัสดุนั้น  ถาขนาดของเม็ดวัสดใุหญ ขนาดของ
ตัวอยางก็ตองมากตามซึ่ง  AASHTO  ไดแนะนําไวในวิธีการเก็บตวัอยางและการทดลอง 

ถาตัวอยางวัสดุมีจาํนวนมากและตองการแบงตัวอยางใหมีปริมาณนอยลงเพื่อใหมีขนาด
พอเหมาะกับการทดลอง   ตองใชวิธีการแบงสี่หรือใชเครื่องแบงตัวอยางเพื่อใหไดปริมาณตามตองการ 
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 2.4   วิธีการทดสอบ  (Testing Procedures)   อาจใชมาตรฐานการทดสอบซึ่งถูกพัฒนาโดย  AASHTO  
และ  ASTM  หรืออาจเลือกใชมาตรฐานการทดลองซึ่งพัฒนาขึ้นใชเองก็ได   โดยการดําเนินการทดสอบคุณภาพ
ตองปฏิบัติตามวิธีการทดลองที่กําหนดอยางเครงคัด   ในบางกรณกีารทดลองบางอยางอาจกําหนดหรือตองการ
ใหสงทดลองที่หองปฏิบัติการกลาง   โดยไมอนุญาตใหทดลองในสนาม 
  การทดสอบในสนามบางประเภทมกีารปรับปรุงมาจากมาตรฐานการทดลอง ในบางกรณีอาจ
กําหนดใหใชผลทดสอบในสนามเพียงอยางเดียวปฏิเสธการรับวัสดุได  หรือถาวิธีการทดลองในสนามและใน
หองปฏิบัติการมีความเกี่ยวเนื่องกับในมาตรฐานกําหนด อาจใชผลทดสอบทั้งสองนี้ในการตดัสินคุณภาพวัสดุ
เพื่อไมใหเกดิการโตแยงในกรณีปฏิเสธการรับวัสดุ 
 2.5     จํานวนตัวอยางที่ตองทดสอบ  (Required Samples and Tests)  ความถี่ในการเก็บตัวอยาง
ทดสอบ   อาจใชตามมาตรฐานที่แนะนําโดย  AASHTO  Guide Specifications for Highway Construction   และ  
Standard Specifications for Transportation Materials and Method of Sampling and Testing  หรืออาจใชตาม
มาตรฐานที่หนวยงานพัฒนาขึ้นใชเอง 
  กรณีที่คุณภาพของงานและวสัดุมีคุณภาพดแีละมีความสม่ําเสมอ อาจใชอัตราการเก็บตัวอยาง
ต่ําสุดตามมาตรฐาน ถาคุณภาพของงานและวัสดุผิดปกตแิละไมสม่ําเสมอ จะตองมีการเพิ่มอัตราการเก็บตัวอยาง
ทดสอบจนไดระดับคุณภาพที่นาพอใจตามขอกําหนด 

2.6 การเก็บตัวอยางและทดสอบโดยอิสระ (Independent Sampling and Testing)      จุดมุงหมาย
ของขั้นตอนนีก้็เพื่อพิสูจนความถูกตองและเที่ยงตรงของขบวนการควบคุมคุณภาพและผลทดสอบคุณภาพวัสดุ
ซ่ึงกระทําโดยเจาหนาที่โครงการฯและชวยสนับสนุนในการยอมรับผลทดสอบที่ไดจากการปฏิบัติงานตามปกติ 
การดําเนินการเก็บตัวอยาง  การทดสอบ  และการสังเกตการปฏิบัติงานอยางอิสระตามแผนที่วางไว 
  บุคลากรที่จะปฏิบัติงานเก็บตัวอยางทดสอบและสังเกตการปฏิบัติงานจะตองไดรับการคดัเลือก
และไดรับการฝกฝนเปนอยางดี อีกทั้งจะตองมีการประเมินผลอยูตลอดเวลา โดยจะเปนตวัแทนของสํานักงาน
ใหญหรือหองปฏิบัติการซึ่งตองไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมและจัดการที่โครงการฯ นั้น 
  สวนสําคัญของขบวนการนีก้็คือ จะตองระมัดระวังเอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานทั้งหมด 
ความพรอมในการหาคาผลทดสอบและเปรียบเทียบกบัผลทดสอบที่มีอยู ทําการวิเคราะหผลและตองมีเอกสารมา
ประกอบคําอธิบายถึงความบกพรองและความผิดปกตแิละการแกไขการปฏิบัติใหถูกตอง 
 
 
หมายเหต ุ การเก็บตัวอยาง  จํานวนตัวอยางและวิธีการทดลองที่ตองการ ใหดูขอแนะนําตามตารางในหนาถัดไป 
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      1. ดินเดิม

        ชนิดของการทดลอง        การทดลอง หมายเหตุ
1.1  ชวงกอสรางท่ีเปนงานดินถม
ทดลอง : Sieve Analysis      1)  สํารวจวาดินเดิมเปนดินอะไรมีคุณภาพ เพื่อจะไดทราบคุณสมบัติทั่วไปของ
             : Atterberg Limits สม่ําเสมอหรือไม ดินเดิมซ่ึงจะรองรับตัวคันทางและ
             : Compaction      2)  เก็บตัวอยางตัวแทนมาทดลองอยางนอย อาจนํามาใชในงานกอสรางทางได
             : CBR. 1 ตัวอยาง  ตอระยะทาง 1 กม.
             : Swelling      3)  ถาดินเดิมมีคุณภาพไมสม่ําเสมอใหเก็บ

ตัวอยางเพิ่มเพ่ือใหไดตัวอยางของดินทุกชนิดและ
ใหระบุจุดที่ดินเดิมเปล่ียนคุณสมบัติ

1.2  ชวงกอสรางท่ีเปนงานดินตัด      1)  สํารวจดินเดิมวาเปนดินอะไรมีคุณภาพ เพื่อทราบคุณสมบัติทั่วไปของดินตัด
ทดลอง : Sieve Analysis สม่ําเสมอหรือไม ที่เปน Back Slope  และอาจนํามาใช
             : Atterberg Limits      2)  เก็บตัวอยางตัวแทนทดลองอยางนอย   2 เปน  Subgrade  ได
             : Compaction ตัวอยางตอ 1 กม.
             : CBR.      3)  พยายามเก็บตัวอยางในระดับที่จะเปน เพ่ือจะไดทราบคุณภาพของดิน
             : Swelling Finished Subgrade   อยางนอย 2 ตัวอยางตอ ลวงหนา  อาจตองเตรียมการแกไข
             : ระดับน้ําใตดิน 1 กม. ถาคุณภาพต่ํากวากําหนดถาระดับ

     4)  ขุดหลุมและคอยสังเกตระดับน้ําถาระดับ น้ําใตดินสูงจะไดเตรียมออกแบบ
น้ําในหลุมต่ํากวาระดับ Finished   Subgrade แกไข
ไมถึง 1 เมตร   ใหรายงานสํานักฯโดยดวน

1.3  ชวงกอสรางท่ีระดับดิน      1)  สํารวจดินเดิมและภูมิประเทศตามแนวทาง เพื่อทราบคุณภาพของดินซ่ึงอาจตอง
        คันทางใกลเคียงกับระดับ บริเวณใกลเคียงอยางละเอียด เตรียมการแกไขถาคุณภาพต่ํากวา
        ดินเดิม      2)  เก็บตัวอยางตัวแทนทดลอง 2 ตัวอยางตอ กําหนด
ทดลอง : Sieve Analysis ระยะทาง 1 กม.
             : Atterberg Limits      3)  ถาคุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงมากให
             : Compaction เก็บตัวอยางทดลองเพิ่มเพ่ือใหไดตัวอยางของดิน
             : CBR. ทุกชนิดและระบุจุดที่ดินเดิมเปล่ียนคุณสมบัติ
             : Swelling      4)  ขุดหลุมและคอยสังเกตระดับน้ําถาระดับ ถาระดับน้ําใตดินสูงจะไดเตรียมการ
             : ระดับน้ําใตดิน น้ําในหลุมต่ํากวาระดับ Finished   Subgrade ออกแบบแกไข  การสํารวจระดับน้ําใต

ไมถึง 1 เมตร  ใหรายงานกองฯดวน ดินนี้  ถาสังเกตภูมิประเทศ   ตนไม
และหญาในบริเวณใกลเคียงจะชวย
ไดมาก
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2.  ดินถมและดินเลีอกสรร

              ชนิดของการทดลอง            การทดลอง หมายเหตุ
2.1  ดินจากแหลง      1)  สํารวจ  Profile  ของดินที่จะนํามาใชวามี การทดลองนี้ถือเปน  General Test
ทดลอง : Compaction ลักษณะ  Uniform  หรือมีลักษณะเปนช้ัน ๆ  ลึก เพราะเปนการทดลองตรวจสอบ
             : CBR. เทาใด คุณภาพของดินวาจะใชไดหรือไม
             : Swelling      2)  เก็บตัวอยางตัวแทน  (Representative ถึงแมการทดลองจะใชไดหรือไมได
             : Sieve Analysis Sample)  มาทดลองอยางนอย 1 ตัวอยาง  ตอดิน ก็ตาม  ใหลงอันดับการทดลองและ
             : Atterberg Limits 500  ม.3 รายงานเสนอผลการปฏิบัติงานดวย
2.2  ดินบนถนน      เก็บตัวอยางดินที่ผสมตีแผบนถนนแลวและ การทดลองนี้ถือเปน  Control Test
ทดลอง : Compaction กําลังเตรียมบดทับ  โดยเก็บตัวอยางดิน 1 เพ่ือเปนการตรวจสอบคุณภาพของ
             : CBR. ตัวอยางตอระยะทาง  500  เมตร  นําไปทดลอง ดินซ่ึงจะอยูบนถนนตอไปจริง ๆ  การ
             : Swelling            ถางานกอสรางทําเร็วมากหนวยวิเคราะห รายงานใหแจงหมายเลขทดลอง
             : Sieve Analysis และตรวจสอบมีเจาหนาที่และเครื่องมือจํากัด  ไม General Test  ดวย
             : Atterberg Limits สามารถทดลอง  CBR.ไดตามกําหนด  ใหทดลอง ทําการทดลองคันทางที่บดทับทุก ๆ

Compaction, Sieve Analysis, Atterberg Limits ช้ัน  ซ่ึงช้ันหนึ่ง ๆ  กําหนดไวไมเกิน
ถาผลทดลองออกมาใกลเคียงกันก็อาจรวม 20  ซม.
หลาย ๆ  ตัวอยางทํา  CBR.  ครั้งเดียว

2.3  ดินหลังบดทับ      1)  ทดลองทุก ๆ  ช้ันของการบดทับ หลุมทดลอง  Field Density  ตองมี
ทดลอง : Field Density      2)  ทุกระยะ 50 ม. ตอ 1 หลุม  สลับซาย - ขวา ความลึกไมนอยกวา 10 ซม. หรือ
               Moisture Content รวมทั้งชวงที่เปนงานตัดดวย มากกวานั้นสุดแลวแตปริมาณของ

     3)  ถาคันทางกวางมาก  ทดลองทุกระยะ  50 ทรายในขวดทดลองจะอํานวย  กอน
เมตรตอ 1 หลุม  ตอความกวางประมาณ 15 เมตร ทดลองตรวจสอบดูใหมีทรายเต็มขวด
     4)  ถาปรากฏวาดินถมช้ันหนึ่งช้ันใดหนามาก ทดลองหา  Percent Compaction
ใหปาดสวนบนออกและทดลองในชั้นความหนา ใหใชคา Maximum Dry Density จาก
20  ซม.  จากดานลาง General Test  หรือ Control Test

สุดแลวแตอยางไหนจะมากกวากัน
ทรายที่ใชใหใชทรายสะอาดและแหง
ทรายที่ใชแลวสกปรกมีความช้ืนหาม
ใชซํ้า  ใหเอาไปลางอบใหแหง  รอน
ผานตะแกรง  เบอร  20  และคาง
เบอร  40  เสียกอนจึงนํากลับมาใช
ใหมได     Calibrate Density ทราย
อยางนอยเดือนละครั้งปฏิบัติตาม
การทดลองที่  ทล.-ท. 603/2517
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3.  วัสดุรองพื้นทาง

              ชนิดของการทดลอง            การทดลอง หมายเหตุ
3.1  วัสดุจากแหลง      1)  ทํา  Boring  เพ่ือ การทดลองชั้นนี้เปนการทดลองขั้น
ทดลอง : Sieve Analysis      -  หาความหนาของ Top Soil และช้ันของวัสดุ Investigation  เพ่ือจะตรวจสอบวา
             : Atterberg Limits      -  หาบริเวณและปริมาณของวัสดุ วัสดุมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความ
             : Compaction      -  คัดเลือก  Area   สําหรับดันเปน  Stock Pile ตองการหรือไม  กอนที่จะเปดหนาดิน
             : CBR.      2)  ทดลอง  Sieve Analysis  และ  Atterberg ดันวัสดุเปน  Stock Pile
             : Swelling Limits  ของวัสดุแตละหลุมที่ขุด  Boring  มา ในบางกรณีอาจจะจัด  Area  ให
             : Abrasion      3)  พิจารณา  Gradation  และ  Atterberg เหมาะสมเพื่อทําใหเกิดการ 

Limits  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ  Locate Area Blending  ขึ้นขณะดันวัสดุดังกลาว
สําหรับดันเปน  Stock Pile เปน  Stock Pile  ผลการทดลองที่ได
     4)  นําวัสดุจากหลุมตาง ๆ  ในบริเวณ Located ในตอนนี้ถือวาเปนแนวทางเทานั้น
Area  จากขอ 3  มารวมกันแลวทําการทดลองหา เพราะตัวอยางที่ใชทดลองในขณะนี้
คุณภาพทุกชนิด เปนตัวอยางที่เลือกมารวมกัน   สวนตัว
     5)  เมื่อทดลองตามขอ 4  แลวปรากฏวาใชได อยางจริง ๆ  อาจจะไมเหมือนกัน
หรือโครงการฯจะนําวัสดุแหลงนี้ไปใชงาน  เก็บ เนื่องจากการเปด  Top Soil   และ
ตัวอยางตัวแทนสงทดลอง  Abrasion Area  ของบริเวณที่ดันอาจจะ

แตกตางกันไป
3.2  วัสดุจาก  Stock Pile      1)  เก็บตัวอยาง  Reprentative Sample  จาก Stock Pile  ที่เก็บตัวอยางทดลอง
ทดลอง : Sieve Analysis จุดตาง ๆ  ของ  Stock Pile 1 ตัวอยางตอวัสดุ ครั้งนี้  จะตองทําการผสมกัน  หลัง
             : Atterberg Limits 500  ม.3 จากการดันเปนกองในครั้งแรกมิ
             : Compaction      2)  ทดลอง  Sieve Analysis  และ  Atterberg เชนนั้นวัสดุใน  Stock Pile  จะแยก
             : CBR. limits  ทุก ๆ  ตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบดู  เปนช้ัน ๆ  กันตามลักษณะของชั้น
             : Swelling Uniformity  ของวัสดุ วัสดุในดิน  ทําใหเกิดปญหาโตแยง
             : Abrasion      3)  ถาผลการทดลองจากขอ  2  ใกลเคียงกัน วาวัสดุที่เก็บมาจาก  Stock Pile  

ใหรวมตัวอยางแลวทดลอง  Compaction, CBR. เดียวกันแตมีคาทดลองไมเหมือนกัน
& Swelling การทดลองในครั้งนี้ถือวาเปนการ
     4)  ถาผลการทดลองจากขอ  2  แตกตางกัน ทดลองแบบ  General Test  เพ่ือ
มาก  จะตองพิจารณาผสม  Stock Pile  ใหม ตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใช
     5)  สงตัวอยางทดลอง  Abrasion  1  ตัวอยาง
ตอวัสดุ  5,000 ม.3และเมื่อวัสดุเปลี่ยนไปจากเดิม

3.3  วัสดุบนถนน      1)  เก็บตัวอยางวัสดุที่ผสมตีแผบนถนนแลว การทดลองนี้ถือเปน  Control Test
ทดลอง : Sieve Analysis และกําลังเตรียมบดทับทุกระยะทาง  500  เมตร เพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของ
             : Atterberg Limits มาทําการทดลอง Sieve Analysis และ Atterberg วัสดุซ่ึงจะอยูบนถนนตอไป    การ
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              ชนิดของการทดลอง            การทดลอง หมายเหตุ
             : Compaction limits 2 ตัวอยาง  ทดลอง  CBR. และ  Swelling รายงานใหอางหมายเลขทดลอง
             : CBR. 1  ตัวอยาง General Test  และผลทดลองดวย
             : Swelling      2)  ในกรณีที่วัสดุถูกนํามาจากแหลงโดยตรง เปรียบเทียบผล  General Test  และ
             : Abrasion ซ่ึงไมไดมีการทํา  Stock Pile ไว  ใหเก็บตัวอยาง Control Test  เพ่ือตรวจสอบการ

วัสดุที่ผสมตีแผบนถนนแลวและกําลังเตรียมบด ทดลองและการทํางาน  ถาผล Test
ทับทุกระยะทาง  200  เมตรมาทําการทดลอง ทั้งสองไมตรงกันใหหาวิธีแกไข  ถา
     ก.  Sieve  Analysis  และ  Atterberg Limits ยังแกไขไมไดตองปรึกษาสํานัก
2  ตัวอยาง วิเคราะหและตรวจสอบโดยดวน
     ข.  ทดลอง  CBR.  และ  Swelling  1 ตัวอยาง ถาทางกวางมาก หรือกอสรางดานซาย
     ค.  สงทดลอง  Abrasion 1 ตัวอยางตอวัสดุ และขวาไมพรอมกัน  ปรับปรุงการ
5,000 ม.3 เก็บและจํานวนตัวอยางใหเหมาะสม
     ถางานกอสรางทําเร็วมาก  หนวยตรวจสอบและ
แนะนํามีเจาหนาที่ ,เครื่องมือจํากัดไมสามารถ
ทดลอง CBR. ไดตามที่กําหนด  ใหทําการทดลอง
CBR.  และ Swelling 1 ตัวอยางตอระยะทางที่
กอสราง  500  เมตร

3.4  วัสดุหลังบดทับ      1)  ทดลองทุก ๆ ช้ันของการบดทับ หลุมทดลอง  Field  Density ตองมี
ทดลอง : Field Density      2)  ทดลองทุกระยะ  50  ม.  ตอหลุมโดยสลับ ความลึกอยางนอย 10 ซม.หรือ
             : Moisture Content ซาย - ขวา มากกวานั้น  สุดแลวแตปริมาณของ

     3)  หลังจากตักทรายที่ใชทดลองเก็บแลว  ให ทรายในขวดทดลองจะอํานวยกอน
ขุดตอไปจนทะลุช้ันวัสดุ  วัดความหนาของวัสดุ ทดลองตรวจสอบดูใหทรายมีอยู
แลวบันทึกไวเปนหลักฐาน  พรอมกับรายงานใน เต็มขวด
ว.6 - 07  ถาทําหลาย Layer  ใหวัดความหนารวม การทดลองหา Percent Compaction
     4)  ถาช้ันรองพ้ืนทางกวางมากทดลองทุกระยะ ใหใชคา Maximum Dry Density จาก
50  เมตรตอ  1  หลุมตอความกวางประมาณ General Test   หรือ  Control Test
15 เมตร สุดแลวแตอยางไหนจะมากกวากัน

3.5  Bulk Specific Gravity (G)      วัสดุที่คางตะแกรงเบอร 19 มม.  ถามีมากกวา ถามีวัสดุหินคางตะแกรงเบอร19 มม.
10 %  ใหนําวัสดุดังกลาวมาทดลองหา  Bulk มากกวา  10%  การใสหินกลับลงไป
Specific Gravity (Saturated Surface Dry)  ตาม ในหลุมเพ่ือทดลองหา Density ทําให
การทดลองที่  ทล.-ท. 207/17  ทั้งนี้เพ่ือทดลองหา เกิด  Error  ในการทดลองมาก
Volume  ของสวนที่คางตะแกรงเบอร 19 มม.  ใน ใหแก  Error  นี้โดยการคํานวณหา
การทดลอง  Field Density ปริมาตรจากน้ําหนักของหินดังกลาว

ตามการทดลองที่ ทล.-ท.603/2517
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              ชนิดของการทดลอง            การทดลอง หมายเหตุ
3.6  ปรับปรุงคุณภาพวัสดุโดยการ      1)  ออกแบบสวนผสม   (Mixed Design) การออกแบบสวนผสมควรใชอัตรา
         ผสม       2)  ใหทดลองผสมจริงตามที่ออกแบบไว  โดย สวนที่ใหคุณภาพดี  มีสวนเผื่อคลาด
ทดลอง : Sieve Analysis ใชความช้ืนเทากับผสมในสนาม  แลวนําตัวอยาง เคลื่อนในการทดลอง  โดยคํานึงถึง
             : Atterberg Limits นั้นมาทดลอง  เพ่ือเปนการตรวจสอบ ความแข็งแรงประหยัด  และ การใช
             : Compaction วัสดุใหเปนประโยชนมากที่สุด
             : CBR.
             : Swelling
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     4.  วัสดุพื้นทาง

              ชนิดของการทดลอง            การทดลอง หมายเหตุ
4.1  วัสดุจากแหลง      1)  แหลงเปดใหมใหสํารวจดูลักษณะของ ดินที่อยูบนหนาผา  หรืออยูตามซอก
ทดลอง : Abrasion Test หนาผา  ดิน  Top Soil  และดินขางลาง  ตลอดจน หินทําใหเกิดปญหาขึ้นภายหลัง

รอยราวในหนาผาวามีช้ันดินเหนียวปนหรือไม เพราะในการโมหินถาไมสามารถ
     2)  เก็บหินตัวอยางที่สกัดมาใหม ๆ  มาทดลอง กําจัดดินที่ติดหินออกไปไดจะทําให
Abrasion  ระวังอยาเก็บหินที่ผุมา PI.  ของหินยอยสูง  ปญหาเหลานี้จะ
     3)  พิจารณาดูวามีช้ันหินผุปกคลุมอยูหนา ตองคาดการณไวลวงหนากอนเสมอ
เทาไร  ที่ตองเอาออกไปกอน นอกจากนี้หินเปลือกนอกอาจจะเปน

หินผุ  ถามีความหนามากทําให
คุณภาพของหินที่ระเบิดออกมายอย
ครั้งแรกมีคุณภาพไมดี

4.2  วัสดุจากปากโม  หรือจาก      1)  ในกรณีที่ตั้งปากโมใหมใหเก็บตัวอยางจาก ขนาดของหินและอัตราการปอนหิน
        Stock Pile ปากโมเพ่ือตรวจสอบการตั้งปากโมและทําบอย ๆ เขาปากโม  ถาแตกตางกันมากจะทํา
ทดลอง : Sieve Analysis ใหคุณภาพของหินที่ผลิตออกมา
             : Atterberg Limits      2)  หลังจากกองเปน  Stock Pile แลว  เก็บ แตกตางกันไป
             : Compaction ตัวอยาง  Representative  Sample  จากจุดตาง ๆ การกองหินเปน Stock Pile  สูง ๆ  จะ
             : CBR. ของ Stock pile  คิดเฉลี่ย  500 ม.3 ตอ 1 ตัวอยาง ทําใหหินรอบ ๆ  กองเกิดการแยกตัว
             : Swelling      3)  ทดลอง  Sieve analysis และ Atterberg ซ่ึงเห็นไดชัด  การเก็บตัวอยางจาก
             : Abrasion limits ทุกๆ ตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบดู Uniformity กองจะไมได   Representative 
             : หาปริมาณรอยละที่แตก ของ  Gradation  ของวัสดุ Sample  ที่แทจริง
               ของกรวดโม      ในระยะแรกตองทดลอง  Sieve Analysis, ควรกองหินไวหลาย ๆ  Stock Pile
             : Soundness Atterberg Limits,  Compaction  และ  CBR. ถาตรวจสอบกองไหนใชไดก็สามารถ

ทุก ๆ  ตัวอยาง  อยางนอย 3 ตัวอยางหรือจนกวา นําไปใชกอน  สวนกองที่ตรวจสอบไม
จะแนใจวาคา  CBR.  และอ่ืน ๆ  ถูกตองตาม ได   อาจจะทําการตรวจสอบอีกครั้ง
Spec.  จึงปฏิบัติตามขอ 4 ตอไป หรือทําการแกไขอยางอื่นเพ่ือใหได
     4)  ถาผลการทดลองจากขอ  3  มีคาใกลเคียง คุณภาพที่ถูกตองเสียกอนจึงนําไปใช
กัน  ใหรวมตัวอยางแลวทดลอง  Compaction. ตอไปการทดลองครั้งนี้ถือเปน
CBR.  และ  Swelling General Test  ใหลงอันดับทดลอง
     5)  ถาผลการทดลองในขอ 3  มีผลแตกตางกัน ดวยทุกครั้ง
มาก  แสดงวาวัสดุมีความเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา  ใหทําการผสมวัสดุหินที่  Stock Pile ใหม
แลวดําเนินการทดลองตามขอ  3
     6)  สงทดลอง Abrasion , Sonndness 5,000 ม.3
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              ชนิดของการทดลอง            การทดลอง หมายเหตุ

ตอ 1 ตัวอยาง  และเมื่อสงสัยวาวัสดุมีคุณภาพ
เปลี่ยนไปจากเดิม
     7)  ถาเปนกรวดโม  ทดลองหาปริมาณรอยละ
ที่แตกของกรวดโม  500  ม.3ตอ  1  ตัวอยาง  ตาม
การทดลองที่  ทล.-ท.212/2521

4.3  วัสดุบนถนน      1)  เก็บตัวอยางวัสดุบนถนนที่ผสมและตีแผ การทดลองนี้ถือเปนการ  Control
ทดลอง : Gradation บนถนนแลวและกําลังเตรียมการบดทับทุกระยะ Test  ที่สําคัญที่สุดเพราะคุณภาพ
             : Atterberg Limits ทาง  500  เมตร  มาทําการทดลอง  Sieve ของวัสดุขณะนี้คือวัสดุที่จะอยูบน
             : Compaction Analysis  และ Atterberg Limits 2 ตัวอยาง  ถนนตอไปในอนาคตจริง ๆ
             : CBR. Compaction, CBR.  และ  Swelling 1 ตัวอยาง ถาทางกวางมากหรือกอสรางดาน
             : Swelling      2)  ในกรณีที่วัสดุถูกนํามาจากโรงโมที่อยูหาง ซายและขวาทางไมพรอมกันปรับปรุง
             : หาปริมาณรอยละที่แตก ไกลหนวยวิเคราะหและตรวจสอบโครงการฯไม การเก็บตัวอยางและจํานวนตัวอยาง
               ของกรวดโม สามารถไปเก็บตัวอยางวัสดุจากโรงโมมา ใหเหมาะสม

ตรวจสอบเปนการทดลองแบบ  General Test
ได  และผูรับจางเหมาก็ไมทํา  Stock Pile  ไวใกล
บริเวณที่กอสรางในการนี้ใหเก็บตัวอยางวัสดุที่
ผสมตีแผบนถนนและกําลังเตรียมบดทับทุกระยะ
ทาง  200  เมตร  มากระทําการทดลอง
     ก. Sieve Analysis  และ  Atterberg Limits  2
ตัวอยาง
     ข.  ทดลอง  CBR.  และ  Swelling 1 ตัวอยาง
     ค.  สงทดลอง Abrasion , Soundness 5,000 ม.3 การทดลอง Abrasion , Soundness และ
ตอ 1 ตัวอยาง  และเมื่อสงสัยวาวัสดุมีคุณภาพ ปริมาณรอยละที่แตกของกรวดโมไม
เปลี่ยนไปจากเดิม ตองทดลองอีก  ถาทดลองจาก Stock
     ง.  ถาเปนกรวดโมทดลองหาปริมาณรอยละที่ Pile หรือจากปากโมแลว  ตามขอ4.2
แตกของกรวดโม 500  ม.3ตอ 1 ตัวอยาง  ตาม
การทดลองที่  ทล.-ท.212/2521
     ถางานกอสรางทําเร็วมากหนวยตรวจสอบ
และแนะนํามีเจาหนาที่และเครื่องมือจํากัดไม
สามารถทดลอง  CBR.  ไดตามที่กําหนด  ใหทํา
การทดลอง  CBR.  และ  Swelling  1  ตัวอยาง
ตอระยะทางที่กอสราง  500  เมตร
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4.4  วัสดุหลังบดทับ      1)  ทดลองทุก ๆ ช้ันของการบดทับ  (ถามี)  ช้ัน หลุมทดลอง  Field Density  ตองมี
ทดลอง : Field Density หนึ่ง ๆ  ไมเกิน  15  ซม. ความลึกอยางนอย  10  ซม.หรือ
             : Moisture Content      2)  ทดลองทุกระยะ  50  เมตรตอหลุมโดยสลับ มากกวานั้น  สุดแลวแตปริมาณของ

ซาย - ขวา ทรายในขวดทดลองจะอํานวยกอน
     3)  หลังจากตักทรายที่ใชทดลองเก็บแลว  ให ทดลองตรวจสอบดูวามีทรายอยูเต็ม
ขุดตอไปจนทะลุช้ันวัสดุ  วัดความหนาของชั้นวัสดุขวดหรือไม
แลวบันทึกไวเปนหลักฐาน  พรอมกับรายงานมา ทรายที่ใชจะตองใชทรายแหงสะอาด
ใน  ว.6-07  ถาทําหลาย  Layer  ใหวัดความหนา ตลอดเวลา หามใชทรายที่ช้ืน สกปรก
รวม ตรวจสอบดูใหทรายแหงสะอาด
     4)  ถาช้ันพ้ืนทางกวางมาก  ทดลองทุกระยะ ตลอดเวลา  ถามีความจําเปนตอง
50  เมตรตอ  1  หลุม  ตอความกวางประมาณ เพิ่มทรายใหม  ตอง  Calibrate  หา
7  เมตร Density ของทรายใหม  การCalibrate

หา Density ของทรายใหทําอยางนอย
เดือนละคร้ัง
             การทดลองหา     Percent
Compactionใหใชคา Maximum Dry
Density  จาก  General Test  หรือ
Control Test  สุดแลวแตอยางไหนจะ
มากกวากัน

4.5  Bulk Specific Gravity (G) วัสดุที่คางตะแกรงเบอร 19 มม. ใหนํามาทดลอง ถามีหินคาตะแกรงเบอร 19 มม. 
หา  Bulk  Specific  Gravity  (Saturated Surface มากกวา 10 %  การใสหินกลับลงไป
Dry)  ตามการทดลองที่  ทล.-ท.207/17  ทั้งนี้เพ่ือ ในหลุมเพ่ือทดลองหา Density  ทําให
ทดลองหา  Volume  ของสวนที่คางตะแกรงเบอร เกิด  Error  มาก  เนื่องจากทรายไม
19  มม.  ในการทดลอง  Field Density สามารถลงถึงกนหลุม

ใหแก  Error  นี้โดยการคํานวณหา
ปริมาตรจากน้ําหนักของหินดังกลาว
ตามการทดลองที่  ทล.-ท.603/2517
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บทที่   3 
รายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติของวัสดุกอสรางทาง 

 
1. งานตัดคนัทาง   (Roadway Excavation) 

-   งานตัดดิน   (Earth Excavation) 
-   งานตัดหินผุ   (Soft Rock Excavation) 
-   งานตัดหินแข็ง  (Hard Rock Excavation) 
-   งานขุดวัสดไุมเหมาะสม (Unsuitable Material Excavation) 
-   งานขุดบริเวณดินออน  (Soft Material Excavation) 

  
2. งานถมคนัทาง   (Embankment)  แบงเปน 

งานดินถมคนัทาง  (Earth Embankment)  หมายถึง  การกอสรางถมคันทาง   การทํา  
Benching  โดยวัสดุทีใ่ชจะเปนดิน  หรือวสัดุอ่ืนใดที่ปราศจากหนาดินและวัชพืช   สวนที่
จับเปนกอนตองมีขนาดไมใหญกวา  50  มลิลิเมตร  (2”)  และตองผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้

- มีคา  CBR  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  CBR”  ไมนอยกวาที่กําหนดไวใน
แบบที่ความแนนแหงของการบดอัด  รอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการ
ทดลองตาม  “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบมาตรฐาน” 

- มีคาการขยายตัว  (Swell)  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา CBR”  ไมเกินรอยละ 4  
ที่ความแนนแหงของการบดอัด  รอยละ 95  ของความแนนแหงสูงสดุทีไ่ดจากการทดลอง
ตาม  “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบมาตรฐาน” 

- หลังจากทําการ  Clearing  ดนิเดิมแลวตองทําการบดทับชั้น 150  มิลลิเมตรสุดทายวดัจาก
ดินเดิมลงไปใหไดความแนนแหงของการบดทับไมนอยกวารอยละ  95  ของความแนน
แหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม  “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบมาตรฐาน” 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้นๆ โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร 
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content +3.0% 

- งานดินถมคันทางจะตองทําการบดทับใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอด ไมนอยกวา 
1.44  กรัมตอมิลลิลิตร  และไมต่ํากวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการ
ทดลองตัวอยางดินที่เก็บจากหนางานในสนามหลังจากการคลุกเคลาและปูลงบนถนน
แลวตาม    “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบมาตรฐาน” 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย”  ทุกระยะประมาณ 100  เมตร  ตอ 1  ชองจราจร  หรือ  
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ประมาณพืน้ที ่ 700  ตารางเมตร  ตอ 1 หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํากวา
รอยละ 95 ของความแนนแหงสูงสุดตาม “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบ
มาตรฐาน” 
งานทรายถมคนัทาง  (Sand Embankment)   หมายถึง  การกอสรางถมคันทาง  การทํา 
Benching โดยวัสดุทีใ่ชจะเปนทราย  หรือวัสดุอ่ืนใด  ที่มีคุณภาพถูกตองตามขอกําหนด  
และตองเปนวสัดุที่ปราศจากกอนดินเหนยีว  (Clay Lump)  หนาดนิ  (Top Soil)  และ
วัชพืชและตองผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้

- ตองเปนทรายหรือวัสดุ  Non-Plastic  อ่ืนใด  ที่มีขนาดเม็ดโตสุดไมเกนิ  9.5  มิลลิเมตร  
หรือ  3/8” 

- เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”  มีสวน
ที่ผานตะแกรงขนาด  0.075  มิลลิเมตร (Sieve No.200) ไมเกินรอยละ 25 

- มีคา  CBR  เมือ่ทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  CBR”  ไมนอยกวารอยละ 10  ที่ความ
แนนแหงของการบดอัด  รอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม
วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- หากมีการถมทรายไลเลนใหทําการทดสอบความแนนของการบดทับชั้นถมทรายไลเลนนี้
ตั้งแตช้ันที่อยูเหนือระดับน้ํา  200  มิลลิเมตรเปนตนไป 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้นๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 200  มิลลิเมตร
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 3.0% 

- งานทรายถมคันทางจะตองทาํการบดทับใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอด ไมต่ํากวา
รอยละ 95  ของความแนนแหงสูงสุดทีไ่ดจากการทดลองตัวอยางทรายเก็บจากหนางาน
ในสนามตาม  “วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม  “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย”  ทุกระยะประมาณ  100  เมตร  ตอ 1 ชองจราจร  หรือ
ประมาณพืน้ที ่  700  ตารางเมตร  ตอ  1  หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํา
กวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดตาม“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูง
กวามาตรฐาน” 
งานวัสดุคัดเลือก ข.  (Selected Material B)  หมายถึง  การกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก ข. 
ลงบนชั้นดินถมคันทาง   หรือช้ันอื่นใดทีไ่ดเตรียมไวแลวดวยวัสดุที่มคีุณภาพถูกตองตาม
ขอกําหนด  โดยวัสดุที่ใชเปนวัสดุมวลรวม  (Soil Aggregate)  หรือทราย  ที่มีความคงทน
ปราศจากกอนดินเหนียวและวัชพืช  สวนที่จับเปนกอนตองมีขนาดไมใหญกวา  50  
มิลลิเมตร (2”)  และตองผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้



 21

- เมื่อทดลองโดย    “วิธีการหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”  มีขนาดโตสุด
ไมเกิน  50  มลิลิเมตร    และสวนที่ผานตะแกรงขนาด  0.075 มิลิเมตร  (Sieve No.200)   
ไมเกินรอยละ  35 

- มีคา CBR  เมือ่ทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  CBR”  ไมนอยกวารอยละ 6  ที่ความ
แนนแหงของการบดอัดรอยละ 95 ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม   
“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- มีคาการขยายตัว  (Swell)  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา CBR”  ไมเกินรอยละ 3  
ที่ความแนนแหงของการบดอัด  รอยละ 95  ของความแนนแหงสูงสุดทีไ่ดจากการทดลอง
ตาม  “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร  
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 3.0% 

- งานชั้นวัสดุคดัเลือก ข.จะตองทําการบดทบัใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอด  ไมต่ํา
กวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสดุที่ไดจากการทดลองตัวอยางทรายเก็บจากหนา
งานในสนามตาม  “วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ตอ 1 ชองจราจร  หรือประมาณ
พื้นที่ 500 ตารางเมตรตอ 1 หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํากวารอยละ 95 
ของความแนนแหงสูงสุดตาม “วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 
งานวัสดุคัดเลอืก ก.  (Selected Material A)  หมายถึง  การกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก ก. 
ลงบนชั้นวัสดคุัดเลือก ข.  หรือช้ันอื่นใดที่เตรียมไวแลวดวยวัสดุที่มคีุณภาพถูกตองตาม
ขอกําหนด  โดยวัสดุทีใ่ชเปนวัสดุมวลรวมที่มีความคงทน  มีสวนหยาบผสมกับสวน
ละเอียดที่มคีณุภาพ  เปนวสัดุเชื้อประสานที่ดี  ปราศจากกอนดนิเหนยีวและวัชพืช  สวนที่
จับเปนกอนตองมีขนาดไมใหญกวา 50 มิลลิเมตร (2”)  และตองผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้

- เมื่อทดลองโดย “วิธีการหาขนาดเม็ดของวสัดุโดยผานตะแกรงแบบลาง” มีขนาดโตสุดไม
เกิน 50 มิลลิเมตร และสวนทีผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลิเมตร ไมเกินรอยละ 30 

- หามใชทรายทีม่ีคุณสมบตัิที่มีสวนผานตะแกรงขนาด 0.425 มิลลิเมตร (Sieve No.40) เกนิ
กวารอยละ 80 เมื่อทําการทดลองตาม “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผาน
ตะแกรงแบบลาง”   

- หามใชทรายทีม่ีคุณสมบัติที่มีสวนผานตะแกรงขนาด  0.075 มิลลิเมตร (Sieve No.200) 
นอยกวารอยละ 8 หรือเกินกวารอยละ 30 เมื่อทําการทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาขนาด
เม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”   
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- มีคา  Liquid Limit  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา Liquid Limit (L.L) ของดิน”  
ไมเกินรอยละ 40 

- มีคา  Plasticity Index  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  Plastic Limit  และ  
Plasticity Index”  ไมเกินรอยละ  20 

- มีคา CBR  เมือ่ทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  CBR”  ไมนอยกวารอยละ 10  ที่ความ
แนนแหงของการบดอัด  รอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม 
“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- มีคาการขยายตวั  (Swell)  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา CBR”  ไมเกินรอยละ 3  
ที่ความแนนแหงของการบดอัด  รอยละ 95  ของความแนนแหงสูงสุดทีไ่ดจากการทดลอง
ตาม  “วิธีการทดลอง  Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- กรณีใชวัสดุจําพวก  Shale  ตองมีคาเฉลี่ย Durability Index  ของวัสดุทั้งชนิดเม็ดละเอียด
และเม็ดหยาบ  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  Durability Index  ของวัสด”ุ  ไม
นอยกวารอยละ  30 

- กรณีใชวัสดุจําพวก  Non Plastic  เมื่อทดลองโดย  “วิธีการหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผาน
ตะแกรงแบบลาง”  มีสวนผานตะแกรงขนาด  2.00 มลิลิเมตร (Sieve No.10)    เกินกวา
รอยละ  90 และไดคุณภาพตามที่กลาวมาขางตนทั้งหมด  หากนํามาใชทําวัสดุคัดเลอืก ก.  
จะตองทําการบดทับใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอดไมต่ํากวารอยละ100  ของความ
แนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตัวอยางทรายเก็บจากหนางานในสนามตาม  “วิธีการ
ทดลอง Compaction Test แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- งานชั้นวัสดุคดัเลือก ก.  จะตองทําการบดทับใหไดความแนนแหงสม่าํเสมอตลอด  ไมต่ํา
กวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตัวอยางทรายเก็บจากหนา
งานในสนามตาม  “วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร  
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 3.0% 

- งานวัสดุคัดเลือก ก. จะตองทําการบดทับใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอดไมต่ํากวา
รอยละ  95  สําหรับวัสดุมวลรวม และไมต่ํากวารอยละ  100 สําหรับ Non Plastic  โดย
การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย”  ทุกระยะประมาณ  100  เมตร  ตอ 1 ชองจราจร  หรือ
ประมาณพืน้ที ่  500  ตารางเมตร  ตอ  1  หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํา
กวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดตาม  “วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูง
กวามาตรฐาน” 
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3. งานรองพื้นทาง (Subbase)  แบงเปน 
งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase)  หมายถึง  การกอสรางชั้น
รองพื้นทางบนชั้นวัสดุคดัเลือก หรือช้ันอื่นใด  ที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดุมวลรวมที่มี
คุณภาพตามขอกําหนด   เปนวัสดุมวลรวมเม็ดแข็ง ทนทาน มีสวนหยาบผสมกับสวน
ละเอียดที่มีคณุสมบัติเปนเชื้อประสานที่ดี  ปราศจากกอนดินเหนยีวและวัชพืช  สวนที่จับ
เปนกอนตองมีขนาดไมใหญกวา  50  มิลลิเมตร  (2”)  และตองผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้

- มีคาความสึกหรอเมื่อใชการทดลองโดย “วิธีการทดลองหาคาความสึกหรอของ Coarse 
Aggregate  โดยใชเครื่อง  Los Angeles Abrasion”  ไมเกนิรอยละ  60 

- มีขนาดคละทีด่ี  เมื่อทดลองดวย  “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผานตะแกรงแบบ
ลาง”  และตองมีขนาดใดขนาดหนึ่งตาม  Grade  ที่กําหนด  (Grade A,B,C,D,E) 

- มีคา  Liquid Limit  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา Liquid Limit (L.L) ของดิน”  
ไมเกินรอยละ 35 

- มีคา  Plasticity Index  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  Plastic Limit  และ  
Plasticity Index”  ไมเกินรอยละ  11 

- มีคา CBR  เมือ่ทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  CBR”  ไมนอยกวารอยละ 25  ที่ความ
แนนแหงของการบดอัดรอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม  
“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- กรณีที่ใชวัสดมุากกวา  1  ชนิดผสมกันเพือ่ใหไดคณุภาพถูกตอง  วัสดุแตละชนิดจะตองมี
ขนาดคละสม่ําเสมอและเมื่อผสมกันแลวจะตองมีลักษณะสม่ําเสมอและใหคณุภาพตาม
ขอกําหนดดวย 

- กรณีใชวัสดุจําพวก  Shale  ตองมีคาเฉลี่ย Durability Index  ของวัสดุทั้งชนิดเม็ดละเอียด
และเม็ดหยาบ  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  Durability Index  ของวัสด”ุ  ไม
นอยกวารอยละ  35 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร  
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 3.0% 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม  “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย”  ทุกระยะประมาณ  100  เมตร  ตอ 1 ชองจราจร  หรือ
ประมาณพืน้ที ่  500  ตารางเมตร  ตอ  1  หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํา
กวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดตาม“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูง
กวามาตรฐาน” 
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งานรองพื้นทางดินซีเมนต   (Soil Cement Subbase)  หมายถึง  การกอสรางชั้นรองพื้น
ทางบนชั้นวัสดุคัดเลือก   หรือช้ันอื่นใดทีไ่ดเตรียมไวแลวดวยดินผสมปูนซีเมนต  และน้ํา
ที่มีคุณภาพตามขอกําหนด   ดินที่ใชผสมปูนซีเมนตตองเปนวสัดุที่ปราศจากหนาดนิ  
วัชพืช  หรืออินทรียวัตถุและตองไมมีสารที่เปนอันตรายตอดินซีเมนตเจือปนอยู  และตอง
ผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้

- เมื่อทดลองโดย    “วิธีการหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”  มีขนาดโตสุด
ไมเกิน  50  มิลลิเมตร  และสวนที่ผานตะแกรงขนาด  0.075 มิลลิเมตร (Sieve No.200)  
ไมเกินรอยละ  40 

- มีคา  Liquid Limit  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา Liquid Limit (L.L) ของดิน”  
ไมเกินรอยละ 20 

- มีคา  Plasticity Index เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  Plastic Limit  และ  
Plasticity Index”  ไมเกินรอยละ  20 

- ปูนซีเมนตที่ใชตองเปนไปตาม  มอก. 15 
- น้ําที่ใชในการผสมจะตองสะอาดปราศจากสารตาง ๆ  เชน  กรด  เกลอื  ดาง  ฯลฯ 
- ตองทํา  Trial Mixed  กอนทําการกอสรางจริงและทําการตรวจสอบดวยการกดแทง

ตัวอยางที่ทําการบมไวที่อาย ุ  7  วันดวย  “วิธี  Unconfined Compressive Strength  ของ
ดิน” 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร  
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 2.0% 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม  “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย”  ทุกระยะประมาณ  100  เมตร  ตอ 1 ชองจราจร  หรือ
ประมาณพืน้ที ่  500  ตารางเมตร  ตอ  1  หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํา
กวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุด 

4. งานพื้นทาง  (Base)  แบงเปน 
งานพื้นทางหินคลุก  (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)  หมายถึง  การ
กอสรางชั้นพื้นทางบนชั้นรองพื้นทาง   หรือช้ันอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดหุินคลุก
ที่มีคุณภาพตามขอกําหนด   โดยวัสดหุินคลุกตองเปนหนิโมมวลรวม (Crushed Rock Soil 
Aggregate Type)    ที่มีเนื้อแข็ง  เหนยีว  สะอาด  ไมผุ  ปราศจากวัสดอ่ืุนเจือปนและตอง
ผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้

-  มีคาความสึกหรอเมื่อทดลองโดย “วิธีการทดลองหาคาความสึกหรอของ Coarse 
Aggregate  โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion” ไมเกนิรอยละ  40 
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- มีคาของสวนที่ไมคงทน(Loss) เมื่อทําตาม “วิธีการทดลองหาคาความคงทน  (Soundness) 
ของมวลรวม”  โดยใชโซเดยีมซัลเฟตจํานวน 5  รอบแลวไมเกินรอยละ 9 

- มีสวนละเอยีด(Fine Aggregate) เปนวัสดแุละคุณสมบัตเิดียวกันกับสวนหยาบ (Coarse 
Aggregate)   

- มีขนาดคละทีด่ี เมื่อทดลองดวย “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผานตะแกรงแบบ
ลาง” และตองมีขนาดใดขนาดหนึ่งตาม Grade ที่กําหนด (Grade A,B) 

- สวนละเอยีดทีผ่านตะแกรงขนาดเบอร 200 (0.075 มิลลิเมตร) ตองไมมากกวาสองในสาม 
(2/3)  ของสวนละเอียดที่ผานตะแกรงขนาดเบอร 40 (0.425 มิลลิเมตร)   

- มีคา Liquid Limit เมื่อทดลองตาม “วิธีการทดลองหาคา Liquid Limit (L.L) ของดิน” ไม
เกินรอยละ 25 

- มีคา  Plasticity Index  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  Plastic Limit  และ  
Plasticity Index”  ไมเกินรอยละ  6 

- มีคา CBR  เมือ่ทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  CBR”  ไมนอยกวารอยละ 80  ที่ความ
แนนแหงของการบดอัด  รอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม
“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร  
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 2.0% 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตรตอ 1 ชองจราจร หรือประมาณ
พื้นที 500 ตารางเมตร ตอ 1 หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํากวารอยละ 95 
ของความแนนแหงสูงสุดทีไ่ดจากการทดลองตาม “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบ
สูงกวามาตรฐาน” 
งานพื้นทางกรวดโม   (Crushed Gravel Soil Aggregate Type Base)  หมายถึง  การ
กอสรางชั้นพื้นทางบนชั้นรองพื้นทาง   หรือช้ันอื่นใดทีไ่ดเตรียมไวแลวดวยวัสดกุรวดโม
มวลรวมที่มีคณุภาพตามขอกําหนด  โดยวัสดุกรวดโมมวลรวมตองเปนกรวดโมมวลรวม 
(Crushed Gravel Soil Aggregate Type Base)    ที่มีเนื้อแข็ง  เหนยีว  สะอาด  ไมผุ  
ปราศจากวัสดอ่ืุนเจือปน  โดยกอนนาํมาโมตองมีสวนที่คางตะแกรงขนาด  25.0 
มิลลิเมตรไมนอยกวารอยละ 50โดยมวลและตองไมใชวัสดุประเภท  Shale  และตองผาน
คุณสมบัติดังตอไปนี ้

- มีคาความสึกหรอเมื่อทดลองโดยการใช “วิธีการทดลองหาคาความสกึหรอของ Coarse 
Aggregate  โดยใชเครื่อง  Los Angeles Abrasion”  ไมเกนิรอยละ  40 
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- ตองเปนวัสดุทีผ่านการโมใหแตก  สวนทีค่างตะแกรงขนาด  4.75  มิลลิเมตร เมื่อนํามา
ทดลอง “วิธีการทดลองหาปริมาณรอยละที่แตกของกรวดโม”  ตองมีหนาแตกจากการโม
เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ  75  โดยมวล 

- มีสวนละเอยีด (Fine Aggregate) เปนวัสดแุละคุณสมบัติเดียวกันกับสวนหยาบ (Coarse 
Aggregate)   

- มีขนาดคละทีด่ี เมื่อทดลองดวย “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผานตะแกรงแบบ
ลาง”  และตองมีขนาดใดขนาดหนึ่งตาม  Grade  ที่กําหนด  (Grade A,B,C) 

- สวนละเอยีดทีผ่านตะแกรงขนาดเบอร 200 (0.075 มิลลิเมตร)  ตองไมมากกวาสองใน
สาม (2/3)  ของสวนละเอยีดที่ผานตะแกรงขนาดเบอร 40 (0.425 มิลลิเมตร)   

- มีคา  Liquid Limit  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา Liquid Limit (L.L) ของดิน”  
ไมเกินรอยละ 25 

- มีคา  Plasticity Index  เมื่อทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  Plastic Limit  และ  
Plasticity Index”  ไมเกินรอยละ  6 

- มีคา CBR  เมือ่ทดลองตาม  “วิธีการทดลองหาคา  CBR”  ไมนอยกวารอยละ 80  ที่ความ
แนนแหงของการบดอัดรอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม  
“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร  
และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content +2.0% 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม  “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย”  ทุกระยะประมาณ  100  เมตร  ตอ 1 ชองจราจร  หรือ
ประมาณพืน้ที ่  500  ตารางเมตร  ตอ  1  หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํา
กวารอยละ  95  ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม “วิธีการทดลอง 
Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 
งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต (Cement Modified Crushed Rock Base)  หมายถึง  
การกอสรางชั้นพื้นทางบนชัน้รองพื้นทาง หรือช้ันอื่นใด ที่ไดเตรยีมไวแลวดวยวัสดุหิน
คลุกผสมซีเมนตที่มีคุณภาพตามขอกําหนด โดยวสัดุหินคลุกตองเปนหินโมมวลรวม 
(Crushed Rock Soil Aggregate Type) ที่มีเนื้อแข็ง เหนยีว สะอาด ไมผุ ปราศจากวัสดุอ่ืน
เจือปน  และตองไมใชวัสดุประเภท  Shale  และตองผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้

- มีคาความสึกหรอเมื่อทดลองโดยการใช “วิธีการทดลองหาคาความสกึหรอของ Coarse 
Aggregate  โดยใชเครื่อง  Los Angeles Abrasion”  ไมเกนิรอยละ  40 
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- มีคาของสวนที่ไมคงทน(Loss) เมื่อทําตาม “วิธีการทดลองหาคาความคงทน  (Soundness) 
ของมวลรวม”  โดยใชโซเดยีมซัลเฟตจํานวน 5 รอบแลวไมเกินรอยละ 9 

- มีสวนละเอยีด (Fine Aggregate) เปนวัสดแุละคุณสมบัติเดียวกันกับสวนหยาบ (Coarse 
Aggregate)   

- มีขนาดคละทีด่ี เมื่อทดลองดวย “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผานตะแกรงแบบ
ลาง” และตองมีขนาดใดขนาดหนึ่งตาม Grade ที่กําหนด (Grade B,C,D) 

- สวนละเอยีดทีผ่านตะแกรงขนาดเบอร 200 (0.075 มิลลิเมตร) ตองไมมากกวาสองในสาม 
(2/3)  ของสวนละเอียดที่ผานตะแกรงขนาดเบอร 40 (0.425 มิลลิเมตร) 

- มีคา Liquid Limit เมื่อทดลองตาม “วิธีการทดลองหาคา Liquid Limit (L.L) ของดิน” ไม
เกินรอยละ 25 

- มีคา Plasticity Index เมื่อทดลองตาม “วิธีการทดลองหาคา Plastic Limit และ Plasticity 
Index” ไมเกินรอยละ 6 

- มีคา CBR  เมื่อทดลองตาม “วิธีการทดลองหาคา CBR” ไมนอยกวารอยละ 80  ที่ความ
แนนแหงของการบดอัด รอยละ 95 ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม 
“วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

- ปูนซีเมนตที่ใชตองเปนไปตาม มอก. 15 
- น้ําที่ใชในการผสมจะตองสะอาดปราศจากสารตาง ๆ เชน กรด เกลือ ดาง  ฯลฯ 
- ตองทํา Trial Mixed กอนทําการกอสรางจริงและทําการตรวจสอบดวยการกดแทงตัวอยาง

ที่ทําการบมไวที่อายุ 7 วันดวย “วิธี Unconfined Compressive Strength ของดิน” 
- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ โดยความหนาหลงัการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร 

และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 2.0% 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ตอ 1 ชองจราจรหรือประมาณ
พื้นที่ 500 ตารางเมตร ตอ 1 หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํากวารอยละ 95 
ของความแนนแหงสูงสุดทีไ่ดจากการทดลองตาม “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบ
สูงกวามาตรฐาน” 
งานพื้นทางดนิซีเมนต (Soil Cement Base)  หมายถึง  การกอสรางชั้นพื้นทางบนชัน้รอง
พื้นทาง หรือช้ันอื่นใด ที่ไดเตรยีมไวแลวดวยวัสดุดนิผสมปูนซีเมนต  และน้ํา  ที่มีคุณภาพ
ตามขอกําหนด โดยวัสดุดนิผสมปูนซีเมนตตองเปนวสัดุที่ปราศจากหนาดนิ วัชพชื หรือ
อินทรียสารอื่นๆ และไมมสีารอื่นที่อาจเปนอันตรายตอคุณภาพของดินซีเมนตที่เจอืปนอยู  
และตองไมใชวัสดุประเภท  Shale  และตองผานคุณสมบัติดังตอไปนี ้
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- มีคาความสึกหรอเมื่อทดลองโดยการใช “วิธีการทดลองหาคาความสกึหรอของ Coarse 
Aggregate โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion” ไมเกนิรอยละ 60 

- เมื่อทดลองโดย “วิธีการหาขนาดเม็ดของวสัดุโดยผานตะแกรงแบบลาง” มีขนาดโตสุดไม
เกิน 50 มิลลิเมตรและสวนที่ผานตะแกรงขนาด 2.00 มลิลิเมตร (Sieve No.10)ไมเกนิรอย
ละ 70 และสวนที่ผานตะแกรงขนาด 0.075มิลลิเมตร (Sieve No.200) ไมเกินรอยละ 25 

- มีคา Liquid Limit เมื่อทดลองตาม “วิธีการทดลองหาคา Liquid Limit (L.L) ของดิน” ไม
เกินรอยละ 40 

- มีคา Plasticity Index เมื่อทดลองตาม “วิธีการทดลองหาคา  Plastic Limit และ Plasticity 
Index” ไมเกินรอยละ 15 

- ปูนซีเมนตที่ใชตองเปนไปตาม  มอก. 15 
- น้ําที่ใชในการผสมจะตองสะอาดปราศจากสารตาง ๆ  เชน  กรด  เกลอื  ดาง  ฯลฯ 
- ตองทํา Trial Mixed กอนทําการกอสรางจริงและทําการตรวจสอบดวยการกดแทงตัวอยาง

ที่ทําการบมไวที่อายุ 7 วันดวย “วิธี Unconfined Compressive Strength ของดิน” 
- ใหทําการบดทบัเปนชั้น ๆ  โดยความหนาหลังการบดทบัตองไมเกินชัน้ละ 150 มิลลิเมตร  

และตองรักษาใหปริมาณน้ําระหวางการทาํงานใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture 
Content + 2.0% 

- การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการตาม “วิธีการทดลองหาคาความแนน
ของวัสดุในสนามโดยทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ตอ 1 ชองจราจร หรือประมาณ
พื้นที่ 500 ตารางเมตร ตอ 1 หลุมตัวอยางและใหไดคาความแนนแหงไมต่ํากวารอยละ 95 
ของความแนนแหงสูงสุดทีไ่ดจากการทดลองตาม “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบ
สูงกวามาตรฐาน” 
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บทที่   4 
การควบคุมการเปดบอวัสดุสรางทาง  (Soil – Aggregate) 

 
1. จุดประสงค 

จุดประสงคของการเขียนในเรื่องนี้ เพื่อใหเจาหนาที่สํานักวเิคราะหและตรวจสอบที่ออกไปควบคุมการ
กอสรางทางดานวัสดุ ไดเขาใจถึงวิธีการเปดบอวัสดุ เพื่อควบคุมใหวัสดุมีคุณภาพ Uniform กันทัว่ 
Stock Pile 

 
2. การสํารวจบอวัสดุขั้นละเอียด 

2.1 เนื่องจากคณุภาพและปริมาณที่แสดงไวในแบบสําหรับใหบริษัทประเมินราคาประมูลนั้น ไดจาก
การสํารวจขั้น Preliminary  เทานั้น ซ่ึงผลการทดลองที่ไดจะมาเปนมาตรการควบคุมการกอสรางเลยทีเดียว
ไมได จะตองทําการทดลองวัสดุใหมเพื่อตรวจสอบคุณภาพที่แทจริงโดยละเอียด 

2.2 ใหทําการ boring  โดยใชคนงานขุดใหลึกตลอดความหนาของวัสดุ โดยการวางแนวหลุมเจาะเปนตา
หมากรุกดังแสดงในรูปที่ 1 และทําแผนที่แสดงตําแหนงหลุม ความหนาของ Top soil และของวสัดุ และ log 
boring ดังแสดงในรูป 2 

2.3 หาแนวของวสัดโุดยประมาณจากแผนที่ซ่ึงทําตาม ขอ  2.2  แลวขีดเสนลอมรอบไวกะแนวเปดปาซึ่ง
แนวนี้จะตองอยูนอกแนววสัดุ ระยะระหวางแนววัสดุ และแนวเปดปา คือระยะที่จะเก็บไวทิ้งหนาดิน ซ่ึงจะ
กองในรูปของ Stock pile การที่ทําเชนนี้ก็เพื่อจะใหเครื่องจักรทํางานใหนอยที่สุด มิเชนนั้นแลวอาจจะเปดปา
และเปดหนาดนิไมเปนระเบยีบ เปนการเปลืองแรงงานโดยเปลาประโยชน 

2.4 เมื่อทําการ boring จนตลอดบอวัสดตุามขอ 2.2 แลว ใหทําการเก็บตัวอยางจากหลุม boring เพือ่จะมา
ทดลองคุณภาพตอไป การเก็บตัวอยางนีจ้ะตองพจิารณาถึงวิธีการที่จะขุดตัวอยางไปใชดวย สมมุติวาวัสดุ
หนาพอสมควรที่จะใชรถแทรกเตอรดันออกมาใหเปนกองครั้งเดียวตลอดความหนาก็ใหทําการเก็บตวัอยาง
ทีเดียวตลอดความหนาของวสัดุ โดยการใชผาปูรองรับที่กนหลุมแลวใชจอบถากวัสดุตั้งแตช้ันบนเรื่อยลงมา
จนถึงขางลาง รวมกันบนผาที่ปูไวเกบ็ตัวอยางทั้งหมดมาทดลองตอไป 

2.5 ถาหากวาวัสดุนั้นหนามาก ไมสามารถจะเปดเปนกองไดในครั้งเดียว จําตองเปดออกเปนชัน้ ๆ การ
เก็บตัวอยางกจ็ะตองเก็บเปนชั้นๆ ตามที่คาดคะเนวาจะเปดเอาไปใชทั้งนี้เพื่อใหตัวอยางที่เก็บเอามาจะได
คลายคลึงกับตัวอยางที่จะนําไปใช การคาดคะเนนี้จะทําไดดีเพยีงใด ขึ้นกับประสบการณและการควบคุมอีก
ทอดหนึ่ง 
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3. การทดลองวัสดุท่ีเก็บมาจาก  Test Hole  (จาก  Boring) 
3.1 ตัวอยางที่เก็บมาจากหลุม Test hole  แตละหลุม จะตองแบงออกโดยใช Sample splitter หรือ วิธี 

quartering ใหไดตวัอยางพอที่จะทดลองทํา Sieve และ Atterberg (หามตักเอาตัวอยางมาโดยไมใชวิธี 
quartering หรือใช Sample splitter ) และใหทดลอง Sieve และ Atterberg limit ของแตละตัวอยาง 

3.2     หลังจากทราบผลการทดลองจากขอ 3.1 แลว ใหนาํผลการทดลองที่ไดมา Plot graph ในแบบ SM 
18 ดังแสดงในรูป 3 ทั้งนี้เพื่อจะดูความแตกตางของ “Gradation” ของวัสดุที่มาจากตอนตางๆ ทั้งๆที่อยูใน
แหลงเดยีวกัน และเปนการพิจารณาไดดวยวา “Gradation” หนึ่งๆ จะอยูในชัน้ “Well Grade” , “Poor Grade” 
หรือ “Gap Grade” โดยดูจาก graph ที่ plot นั้น ๆ ทั้งนีบ้างครั้ง “Grade” เหลานี้อาจจะยังคงอยู range ของ  
specs. 

3.3 นอกจาก Plot gradation  ลงใน SM 18 ตามขอ3.2 แลว ใหเขียน L.L และ P.I. กํากับลงไปดวย ทั้งนี้
เพื่อเปนการพจิารณา AREA ที่จะดันวัสดุเปน Stock Pile โดยการแบง AREA ตามคุณภาพของวัสดุที่ศึกษา
จาก graph ที่ plot ตามขอ 3.2 

3.4 AREA ที่จะแบงออกเพือ่ดันเปน Stock Pile นี้จะพจิารณาดูความเรงดวนของงานเปนสําคัญ ถาหาก
จําเปนจะตองใชวัสดุโดยเรงดวน ใหแบง AREA ที่คุณภาพของวัสดุทาง P.I. และ Gradation ถูกตอง 

บอวัสดุบางแหงอาจจะมีพวกวัสดุที่มีคณุภาพถูกตอง และมีคุณภาพไมถูกตอง บางครั้งอาจจะเอาวสัดุทั้ง
สองชนิดนี้ผสมกันในบอ หรือ Blending  กันในบอ ก็จะไดวัสดทุี่มีคณุภาพดีขึ้น และเปนการเปลืองแรงงาน
นอยกวาที่จะใชวัสดุอยางอื่น เชน ทราย เอามาผสมกันภายหลัง 

3.5 เมื่อไดแบง AREA ของบอวัสดุแลว ใหเอาตัวอยางที่เก็บมาจาก Test hole ของแตละ AREA มาผสม
กันทั้งหมดเพือ่ทํา compaction และหาคา C.B.R.  คา C.B.R. ที่ไดนีจ้ะเปนคาโดยประมาณ แตใกลเคียงความ
เปนจริงของวสัดุ  เหตุที่คา C.B.R.  ที่ไดนี้ไมถูกตองนกั เปนเพราะอตัราสวนผสมของวัสดุที่เก็บมาจาก Test 
hole จะแตกตางกับอัตราสวนจริง ๆ ในสนาม  คา C.B.R. ที่ถูกตองจริง ๆ จะตองมาจากวัสดุทีเ่ก็บมาจาก 
Stock Pile ที่ใหคลุกผสมกันเปนอยางดแีลว กอนทีจ่ะนําไปลงบนถนน   
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4. หลักการแบง   AREA  เพื่อความเหมาะสม 
4.1.ถาการแบง AREA ตามขอ 3 และทราบผลการทดลอง C.B.R. แลว และคา C.B.R. ระหวาง AREA 

หนึ่งๆ แตกตางกันมาก ก็อาจจะแบง AREA ใหม โดยใชคา C.B.R. เปนหลักพจิารณา (การแบง AREA ตาม
ขอ3 ใชคา Atterberg limit และ Sieve เปนหลักพิจารณา) 

4.2     สมมุติวา   ไดคา C.B.R.     ของ AREA ตาง ๆ  ดังนี้   (ดูรูป  3 A) 
  AREA  1 คา C.B.R.= 10% 
  AREA  2 คา C.B.R.= 80% 
  AREA  3 คา C.B.R.= 30% 
ถาพิจารณาแตคา C.B.R.  แตเพียงอยางเดยีว จะเห็นวา AREA 1 มีคาต่ําไปสวน AREA 2 มีคาสูง และ

อาจจะสูงเกนิความตองการ สําหรับการออกแบบทําเปน Subbase ถาหากวาใชวัสดุจาก AREA 1 และ AREA 
2 ผสมกัน อาจจะทําใหคา C.B.R. เมื่อผสมแลวสูงขึ้น ซ่ึงมีคุณภาพเหมาะสมทั้งหมด ดูการแบง AREA ใหม
ที่แสดงในรูป 4 

4.3 นอกจากการแบง AREA  เพื่อปรับปรุงคุณภาพทาง C.B.R. ดังกลาวมาแลว   ขางตนยังสามารถใช
หลักการเดยีวกันนี ้

 4.3.1 ใชวัสดุจาก AREA ที่มี P.I. มาก ผสมกับวัสดุจาก AREA ที่มี P.I. นอย เพื่อเปนการปรับปรุง 
P.I. ใหมีคณุภาพทั่วๆไปดีขึน้ 

 4.3.2 ใชวัสดุจาก AREA ที่มี fine portion มาก ผสมกับวสัดุจาก AREA ที่มี fine portion นอย เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพดาน fine portion ของวัสดุ  

โอกาสที่จะกระทําแบบนี ้ จะตองใชเครื่องจักรพวกรถแทรกเตอร และทําในบริเวณบอวัสดุขณะกําลัง
เปดบอเทานั้น จึงจะกระทําไดผลเต็มที่ 
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5. การดันวัสดุเปนรูป  Stock Pile 
5.1 กอนที่จะทําการดันวัสดุขึ้นมาเปน Stock Pile นั้นจะตองทําการเปดหนาดินใหหมดกอน เพราะหนา

ดินจะทําให P.I. และ fine portion ของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปและจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรนั้นกสุ็ดแทแต
ชนิดของหนาดิน ถาหนาดนิเปนพวก Clay จะทําให P.I. และ fine ของวัสดุมากยิง่ขึ้น ถาเปนพวก Sand ก็
อาจจะลด P.I. ฯลฯ การเปดหนาดินนี้ โดยปกตินิสัยของพนักงานขับเครื่องจักร ชอบไถหนาดินออกเรียบเปน
หนากระดาน ซ่ึงบางแหงหนาดินจะไมเรยีบ อาจจะมีอยูเปนสูงๆ ต่ําๆ การไถหนาดินเรียบเปนหนากระดาน
อาจจะไถวัสดอุอกทิ้งมากเกนิสมควร ควรจะไถหนาดนิออกตามความหนาของหนาดินที่แทจริง คือถาดิน
ตรงไหนลึกกข็ุดไถออกเปนบริเวณพเิศษ ตรงไหนไถหนาดินออกจนถึงวัสดุจริงๆแลวก็ควรจะหยดุ 

5.2 เมื่อเปดหนาดินหมดแลว เร่ิมดันวัสดตุามแนวสนามที่ไดกําหนดเอาไวจากทิศตางๆ เพื่อใหวสัดุมา
รวมกันอยางหยาบๆ  Stock Pile ควรจะเปนรูปยาวๆ ความยาวประมาณ 30 – 40 เมตร และความสูงประมาณ 
3 – 5  เมตร การดันวัสดุในระยะที่จวนจะหมดวัสดุ และถึงพื้นดินชัน้ลางจะเปนระยะที่สําคัญที่สุด จะตอง
ไดรับการควบคุมดูแลที่ใกลชิดพอควร เพราะถาดันเอาดินชั้นลางปนมาดวย กจ็ะทําใหคุณสมบตัิของวัสดุ
เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวในขอ 5.1 

5.3 หลังจากดนัผสมอยางหยาบๆ ในรูป Stock Pile ดังกลาวแลว จะสังเกตเห็นไดวาวัสดจุะไมเหมือน
ทั่วกันหมดทั้งกอง และเพื่อที่จะใหวัสดไุดมีคุณภาพเหมือนกันทัว่กองจะตองทําการผสมกันอีกครั้งหนึ่งโดย
วิธีการดันยายกอง ดังแสดงในรูป 5 วิธีการทําอยางนี้กค็ือการคลุกผสมกันนั่นเองและการคลุกผสมกันจะเขา
กันดีเพียงไร ขึน้อยูกับทิศทางของวัสดุที่ดนัมาผสมกัน สังเกตดูทิศทางลูกศรที่แสดงแนะไวในรูป 5  

 
6. การเก็บตัวอยางจาก  Stock Pile  เพื่อทดลอง 

6.1 เมื่อทําการ blend แลว จะตองทําการเก็บตัวอยางมาทดลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ การ
ทดลองครั้งนี้ถือเปน general Test การเกบ็ตัวอยางจะตองเก็บจากแนวตางๆ ใหไดตัวอยางครบตามที่แนะไว
ใน “หลักควบคุมวัสดุสรางทาง”  ดูการเกบ็ตัวอยางดังแสดงในรูป 6 

6.2  ทําการทดลองหา Gradation และ Atterberg limit แลว plot ผลการทดลองนี้ใน SM18 เพื่อจะ
พิจารณาดวูา Gradation ของวัสดุ Uniform หรือไม ในรูป 7 แสดง Gradation , P.I. และ L.L. ของวัสดุที่เก็บ
มาจาก Stock Pile แนวตาง ๆ มีคุณภาพไม Uniform 

6.3 เมื่อทดลองคุณภาพตาม ขอ 6.2 แลว ใหเอาตัวอยางทั้งหมดรวมกนัเพื่อทํา Compaction  และ C.B.R. 
ตอไป 
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AREA ท่ีมีคา C.B.R. ต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  ท่ีมีคา  C.B.R.  สูง 
 

ขั้นท่ี 1  ดันวสัดุมาจากทิศตางๆกัน  เพื่อผสมกันอยางหยาบๆ และเปนรูป Stock pile ยาวประมาณ 30 – 
40 เมตร สูงประมาณ 3 – 5 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี 2  เมื่อดันผสมกันอยางหยาบๆ คร้ังแรกแลว ทําการผสมขั้นตอไปโดยการยายกอง St

วิธีดันจากจุดตางๆ ของ Stock Pile เดิม มารวมกันเปน Stock Pile ใหม ระยะระหว
เดิมและ Stock Pileใหม หางกันประมาณ 30 – 40 เมตร ทั้งนี้เพื่อใหวัสดุผสมก
ระหวางการดนั 

รูปท่ี 5 
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Plan  ของ   Stock  Pile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profile  ของ  Stock  Pile 
 

รูปท่ี 6 
 
 แสดงการเก็บตัวอยางจาก Stock Pile ที่ Blend แลวจากแนวตางๆ ภาพนี้แสดงการเก็บทั้งหมด  
6  แนว 
 ใน Profile แสดงจุดที่เก็บสําหรับแนวหนึ่งๆ จะตองเก็บทั้งหมด 3 จุด  คือ จุดลาง จดุกลาง จดุ
บน ของ Stock Pile แลวนํามารวมกันเปนหนึ่งตวัอยาง 
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7. การขนวัสดุจาก  Stock Pile 
7.1 การขนวัสดุจาก Stock Pile ไปลงบนถนน ถาวางระบบการขนใหดีแลวจะเกิดการผสมวัสดุบนถนน

อีกครั้งหนึ่งซ่ึงจะทําใหวัสดมุีคุณภาพ Uniform มากขึ้นและการทําแบบนี้จะไมส้ินเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้นเลย 
7.2 ถาไดวาง Stock Pile เปนรูปยาวๆ แลว การขนวัสดรุถคันแรกใหตักจากหัวกอง พอรถคันตอไปให

เล่ือนจุดตักออกไปอีก และทําอยางนี้ไปเรือ่ยๆ จนกวาจะถึงหางกอง ดังแสดงไวในรูปที่8 ซ่ึงจะตักถึง10คัน
รถ จึงจะทัว่กอง โดยทัว่ไปแลวระยะระหวางรถคันหนึ่งๆที่จะลงบนถนนมักจะประมาณ 3 เมตร ถามี10 คัน
รถ ระยะระหวางรถคันที่หนึ่งและคันที1่0 จะหางกนั 27 เมตร ซ่ึงเมื่อรถเกรดลมวัสดุแลว วัสดุจากคันที่หนึง่
มีโอกาสจะไปผสมถึงคันที่10 หรือกลาวอยางงายๆวา วสัดุทั้ง 10 คันรถนี้ จะผสมกันอีกครั้งหนึง่เนื่องจาก
การทํางานโดยปกติของรถเกรดเทากับวาเอาวัสดุทั้ง Stock Pile มาผสมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง 

7.3 ใหเก็บวัสดุบนถนนหลังจากรถเกรดผสมแลวไปทดลองหา Gradation และ Atterberg limit แลว plot 
ลงใน graph เพื่อเปรียบดู Uniformity ของวัสดุที่เก็บมาจากถนน และที่เก็บมาจาก Stock Pile จะเห็นไดวา
วัสดุที่เก็บมาจากถนนโดยวิธีการทําดังกลาวมาแลว จะมคีุณภาพ Uniform มาก ซ่ึงการ Uniform ของคุณภาพ
ของวัสดุจะเปนความสําเร็จสูงสุดของการควบคุมคุณภาพของวัสดุสรางทาง 

 
8. การศึกษา   Gradation   ของวัสดุโดยการ  Plot graph 

เนื่องจากในปจจุบันนี ้ การพิจารณา gradation ของวัสดุ ใชการดแูตตัวเลขเทานัน้ซึ่งการพิจารณาดูแต
ตัวเลขอาจจะได gradation ที่ไมเหมาะสม ทั้งๆที่ gradation นั้นๆก็ยงัคงถูกตองตามขอกําหนด ดังแสดง
gradation 3 ตัวอยางไวในรปูที่9 พรอมกับ range ของ specs. 

“Gap grade” Gradation อันนี้ถึงแมจะถูกตองตาม specs. ก็ตาม แตถาพิจารณาวัสดชุวงจากตะแกรงเบอร
10 ถึงตะแกรงเบอร100 จะเห็นวาชวงนีไ้มคอยจะมวีสัดุขนาดนี้อยูถือไดวามี “Gap” อยู จึงเรียกวา Gap grade 

“Poor Grade”  Gradation อันนี้กย็ังคงอยูใน range ของ Specs. แตทวามองดูจาก Curve แลว เสน Curve 
จะหกัไปหักมาไม smooth เทาที่ควรแสดงวาเมล็ดกอนของวัสดุไมเรียบจากใหญไปหาเล็กเทาทีค่วรจะเปน 
จึงเรียกวา  Poor grade 

“Well Grade” Gradation อันนี้ดูจาก Curve แลวจะเหน็วา smooth ดีและแทบจะขนานกับ range ของ 
specs. ซ่ึงแสดงวา gradation อันนี้ มพีวกเมล็ดกอนเรียงตัวจากใหญไปหาเล็ก ทาํใหเกดิเปน Dense grade 
และเมื่อบดอัดทับใหแนนดแีลวจะเพิ่ม Strength ของวัสดขุึ้นสูงได 
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Plan  ของ  Stockpile 

2 3 4 5 7 6 8 9 10 1 

รูปท่ี 8 
 
 
 
 แสดงการตักวสัดุจาก Stock Pile หมายเลขที่แสดงไวคือตําแหนงที่ตกัวัสดุใสรถ ตําแหนงที่ตกั
วัสดุนี้จะไมอยูคงที่ แตจะยายไปเรื่อยๆ กลาวคือ เมื่อตักวสัดุจุดที1่ แลวยายไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที1่0 เมื่อหมด
จุดที1่0 แลว กก็ลับมาเริ่มจุดที่1 ตอไปใหม จุดหนึง่ๆ หมายถึงวัสดุที่บรรทุกรถคันหนึง่ๆ 
 การที่ทําเชนนีค้ือ การตักวัสดุจากทัว่กองไปลงบนถนน ซ่ึงจะเปนการผสมกันไปในตัวเมื่อรถ 
เกรดเกลีย่วัสดลุงบนพื้นถนน 
 

จึงขอกลาวย้ําอีกวา การที่ดแูตตัวเลขของ Gradation อยางเดยีวจะไมทราบเลยวาวสัดุนั้นๆมี Grade ดี
หรือไม ถึงแมจะถูกตองตาม specs. ก็ตาม ควรที่จะเขียนกราฟและพิจารณาดูความ smooth ของเสนเพื่อ
ตัดสินวาจะไดวัสดุ Grade ดีหรือไม 
 
9. สรุป 

การควบคุมอยางนี้จะไดคุณภาพของวัสดทุี่คอนขาง Uniform มาก ถึงแมจะตองมกีารแกไขประการใด
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัสดุ เชน การผสมทรายก็จะทําไดสะดวกเพราะมีการแกไขที่เหมือนๆ กันตลอด
ชวงที่ใชวัสดุจากกองเดยีวกนั 

การ Control ในสนามจะไมมีปญหาอะไรอีก เพราะทุกอยางกไ็ดทาํการควบคุมจากบอวัสดุแลว และ
คุณภาพก็รูเปนที่แนนอน การควบคุมขั้นสุดทายก็ใหบดทับใหไดตามที่ตองการเทานั้น 
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บทที่   5 
วิธีควบคุมการกอสรางดานวัสดุ 

 
 

1. งานกอสราง 
1.1 งานวางทอ 
ก) การเตรียมพื้นฐานรองรับทอ (Bedding) จะใชแบบ Concrete Cradle หรือ Ordinary 

Bedding แลวแตลักษณะของดินเดิม ถาดนิเดิมเปนดินแข็ง ควรใช Ordinary Bedding โดยการใชวัสดุที่
เหมาะสม เชน ทราย หรือ Soil Aggregate ที่มีคุณภาพตามที่ระบุในแบบ(ถามี) ปรับระดับหนาประมาณ 20 
ซม. บดทับใหไดความแนนที่95% ของการทดลองที่ ทล. – ท. 107/2517 ถาหากดนิเดิมเปนดินออนควรใช 
Concrete Cradle Bedding 

ข) เมื่อไดแตงพื้นฐานและวางทอลงไปตามที่กําหนดในแบบแลว ใหถมดนิเปนชั้นๆ ช้ันหนึ่ง
ไมเกิน 20 ซม. แตละชั้นใหบดทับดวย Mechanical Tampers หรือ Vibratory Compactors จนไดความแนน
ตามที่ระบุไวในแบบและรายละเอียดควบคมุการกอสราง 

การบดทับดินหลังทอจะตองเขมงวดกวดขันมากที่สุด และถาเปนไปไดควรวางทอกอนขึ้นงาน
ดิน เพราะหลงัจากบดทับบริเวณทอตามทีก่ลาวขางตนแลว ขณะที่เครื่องจักรวิ่งทํางานผานก็จะชวยเพิ่มการ
บดทับมากขึ้น แตถาทํางานดินจนเสร็จหรือลงวัสดุช้ันอืน่ๆไปแลว และมาขุดวางทอภายหลังการทาํงานแบบ
นี้ มักจะเปนการทํางานที่เรงรีบ การบดทับทําไดไมดีเทางานดินถมใกลเคียง เนื่องจากเครื่องจักรบดทับมี
ขนาดเล็กและชองวางสําหรับบดทับไมเพยีงพอ การทํางานไมสะดวกยิ่งทํา Surface ปดเร็วจะทําใหการทรุด
ตัวของดินหลังทอเห็นไดชัดเจนยิ่งขึน้ ดังที่จะสังเกตไดจากการทรุดตวัของหลังทอทั่วๆ ไปในขณะนี้ ซ่ึง
มักจะตองแกไขโดยการใช Pre – Mix ปรับระดับ ยกเวนงานกอสรางที่ผานดินออน และชวงทีม่ีดินถมสูง
มากๆ   ซ่ึงผูออกแบบจะกําหนดวิธีวางทอไวเปนพิเศษ 

1.2 งาน   Subgrade 
งานดินที่ทําถึงชั้น Finished Subgrade แลวและยังไมไดกอสรางชั้นอื่นตอไป ซ่ึงตองทิ้งไวผาน

หนาฝนที่มียวดยานวิ่งผาน ควรใชวัสด ุ Soil Aggregate ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใชในชั้นตอไปปดทับ
หนาไวเพื่อปองกัน Subgrade เสียหาย เพราะถาไมลง Soil Aggregate ปองกันไวและดิน Subgrade ถูกทําลาย
เปนรองลอและบวม เมื่อเร่ิมงานกอสรางใหมจะตองScarify แลวบดทบัและควรตรวจสอบความแนนใหมอีก 

1.3 Transition Zones 
จุดที่ Cut และ Fill ตัดกัน การกอสรางบริเวณนี้จะตองไดรับการกระทาํเปนพิเศษ โดยการ Cut 

บริเวณ Transition Zones ประมาณความลึก 30 ซม. และยาวประมาณ 10 ม. 
ถาพื้นถนนชวง Cut และดนิเดิมม ี Density ต่ํากวาที่ระบุไวจะตองทําการ Recompaction ใหม

หรือร้ือของเกาออก แลวเอาของที่ดีกวามาใสถาขณะจะบดทับ Natural Moisture Content ของดินสูงเกินไป 
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การทํางานของเครื่องจักรขนาดหนกัอาจจะทําใหเกดิรองลอ ซ่ึงเปนการทําลาย Strength  ของดนิ ดังนัน้เพื่อ
การบดทับใหไดผล จะตองตากดินใหมีความชื้นพอดี เพื่อความสะดวกในการบดทับ 

ในกรณีที่ระเบดิหินตรงระดบั Finished Subgrade ระดบัอาจจะไมเรียบ ควรแตงระดับดวย Soil 
Aggregate ที่คุณภาพใชไดกอนแลวจึงกอสรางตอไป 

กรณีที่ตัดถนนเลียบไหลเขาที่พื้นถนนมีทัง้ Half - Cut และ Half - Fill จะตองจัดการTransition 
ดวย โดยการทํา Benching เพื่อปองกันไมใหจุด Cut และ Fill ตัดกันเปนจุดที่ออนแอทีสุ่ดของพื้นถนน 

1.4 งานกอสรางอืน่ ๆ 
ใหใชหลักการเดียวกับงานบรูณะลาดยาง 

 
2. งานบูรณะลาดยาง 

2.1 ขยายคันทางหรือไหลทาง 
ในกรณีที่ตองขยายคันทาง หรือไหลทางออกไปดวยการเสริมวัสดุใหม    เพื่อปองกันการแตก

ของคันทางหรือพื้นทางตามแนวความยาวของถนน เนื่องจากการไถล (Slip) ออกของวัสดุใหม 
ถาความแนนของการบดทับระหวางวัสดุเกาและวัสดเุสริมใหมตางกนัมาก การทรุดตัวของดิน

คันทางภายหลงัระหวางวัสดทุั้งสองไมเทากัน (Differential Settlement) ทําใหเกิดรอยแตกตามยาวขึ้นไดตาม
แนวรวมระหวางวัสดุทั้งสอง การปองกันสาเหตุนี้ทําไดโดยการบดทบัวัสดุเสริมใหมใหแนนมากที่สุดเทาที่
จะทําไดและการเสริมวัสดุเหนือขึ้นไป (เชนSelected Materials หรือ Subbase) ใหหนายิ่งขึ้นก็จะชวยปองกัน
ไดบาง 

2.2 การเสริมความหนาของวัสดุ 
ในกรณีที่ตองเสริมความหนาของชั้นวัสดขุึ้น และความหนาที่จะเสริมใหมนี ้ นอยกวา 10 ซม. 

จะตอง Scarify วัสดุเกาขึ้นมาแลวใสวัสดใุหมลงไป ทําการผสมใหเขากันแลวบดทบัความหนาหลังการบด
ทับจะตองไมต่ํากวา 10 ซม. และคุณภาพของวัสดุที่ผสมกันใหมจะตองมีคุณภาพถูกตองตามที่ออกแบบไว 

ในกรณีที่ความหนาของวัสดุที่เสริมใหมเกิน 10 ซม. ใหลงเพิ่มโดยไมตอง Scarify ของเกา 
2.3 Finished Subgrade 
งานบูรณะลาดยางที่เปลี่ยนระดับ Subgrade ใหม ถายกระดับสูงขึ้น (fill) การควบคุมคุณภาพ

ของดิน Subgrade ใชคาที่ทดลองไดจากหองทดลอง โดยการควบคมุ Percent Compaction ใหไดตามที่
ออกแบบไว แตถาระดับ Subgrade ใหมจะตองตัดลงไป (Cut)    Subgrade เดิมจะตองตรวจสอบดังนี้ 

ก. เก็บดนิ Subgrade เดิมมาตรวจสอบคุณภาพ CBR. วาใชไดหรือไม 
ข. ทดลอง Field Density ของดิน Subgrade เดิม 
ค. ถา Subgrade เดิมมีคา CBR. และ Field Density ถูกตองตามที่ออกแบบไว ใหดําเนินการ

กอสรางชั้นตอไป 
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ง. ถา Subgrade เดิมมีคา Field Density หรือ CBR. ไมถูกตองตามที่ออกแบบไว จะตองทําการ
แกไขใหม โดยการเพิ่มความแนนหรือเปลี่ยนวัสดใุหมแลวแตกรณ ี

การตรวจสอบควรทํากอนทีจ่ะเริ่มงาน โดยศึกษาจากแบบวาตองตรวจสอบที่ใดบาง 
2.4 Existing Materials 
ถาจะใชวัสดุทีม่ีอยูเดิม (Existing Materials) เปนชั้น Selected Materials หรือช้ัน Subbase ก็ตาม

ใหทดสอบ 
ก. ความหนาของชั้นวัสด ุ
ข. คุณภาพของวสัดุถูกตองตามแบบที่ออกไวหรือไม 
พิจารณาผลการทดลองจากขอ ก และ ข จัดการแกไขวสัดุใหมีคุณภาพถูกตองและกอสรางให

ถูกวิธีตอไป 
2.5 คุณภาพของวสัดุ  Soil Aggregate 
วัสดุ Soil Aggregate ทุกชนิด จะตองผานการตรวจสอบคุณภาพใหถูกตองกอนนํามาใชและ

จะตองมีลักษณะ Uniform สําหรับวัสดุกองหรือ Stock Pile หนึ่งๆ 
ถาหากจะมกีารปรับปรุงแกไขคุณภาพของวัสดุ ตองจดัการปรับปรุงแกไขกอนนํามาใช หรือหา

วิธีแกไขไวกอนนําวัสดุมากองบนถนน มฉิะนั้นจะเปนเหตุใหเกิดขดัแยงขึ้นภายหลัง 
2.6 การควบคุมการบดทับ 
กอนที่จะลงวสัดุช้ันใดๆตอไป วัสดุทีล่งไวช้ันแรกจะตองผานการตรวจสอบความหนาแนน

ของการบดทับกอน และผลการทดลองตองถูกตองตามที่กําหนดไว หลังการทดสอบแลวใหกลบหลุม และ
บดทับใหไดความหนาแนนเหมือนเดิม 

ถาผลการทดลอง Field Density บางจุดใชได แตบางจุดใชไมไดหรือผลการทดลองแตกตางกนั
มาก ทั้งที่เปนชวงที่กอสรางแปลงเดียวกนั และใชวัสดแุหลงเดียวกนั ใหหาสาเหตวุาทําไมเปนเชนนั้น เพราะ
ถาออกผลทดลองให Recompaction  เพียงชวงที่ผลทดลองใชไมได  เปนการตัดสินใจที่ไมถูกตอง 

การกอสรางที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพผลทดลอง Field Density ควรออกมามีคาใกลเคียงกนั
ทั้งแปลงที่ทํางานครั้งหนึ่งๆ คือถาใชไดกค็วรจะไดทั้งแปลง ตกก็ควรตกทั้งแปลง การที่ผลทดลอง Field 
Density ในแปลงหนึ่งๆ บางจุดตก บางจุดได อาจเกิดจากสาเหตุตางๆ เชน 

ก. การทดลองคลาดเคลื่อน เพื่อใหแนใจควรทดลอง Field Density ซํ้าอีกใกลๆ บริเวณเดิมและ
เก็บตัวอยางมาทดลอง เพื่อเปรียบเทียบกับผลทดลองที่ใชควบคุมอยู 

ข. การผสมระหวางวัสดุกับน้ําไมดีพอ ความชื้นไมสม่ําเสมอ อาจดูไดจากผลทดลอง Moisture 
Content 

ค. วัสดุมีคุณภาพเปลี่ยนไป เชน เกิด Segregation ควบคุมการผลิต การดัน การขนวสัดุ Stock 
piling ฯลฯ ไมดีพอหรือไมถูกตอง 
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ง. การบดทับไมทั่วถึง อาจเปนเพราะไมควบคุมพนกังานขับรถบดใหทําการบดใหถูกวิธี ทําให
บางแหงถูกบดทับจนความแนนมาก แตบางแหงยังไมไดรับการบดทบัเลย 

จ. วัสดุบางแหลงมีกอนใหญมาก และควบคุมเก็บออกขณะกอสรางไมหมด คาของ Field 
Density จะผิดไปจากความจริง 

2.7 การบดทับ  Base Course  ดวย  Vibrating Roller 
เครื่องบดทับที่นิยมใชกับวัสดุพวก Granular Materials ในขณะนี้คือ พวก Vibrating Roller ซ่ึง

ใหผลในการบดทับที่คอนขางเรว็แตการใชเครื่องบดทับนีน้านเกนิควร เพื่อจะเพิ่มความแนนของวัสดุมีสวน
เสียคือ 

ก. เมี่อบดทับจนไดความแนนเกือบสูงสุดแลว การบดทับเที่ยวตอๆไป แทนที่จะไดความแนน
ของวัสดุเพิ่มมากขึ้น แตกลับทําใหวัสดุช้ันผิวขางบนแตกตัวออกมาในลักษณะเปนฝุน ซ่ึงความแนนของชั้น
ลางเพิ่มขึ้นแตเพียงเล็กนอย 

ข. การบดทับจนแตกเปนฝุน หรือที่ในสนามนิยมเรยีกกันวา “ตบจนเปนฝุน” นั้น ถาวัสดุเปน
พวก Lime Stone จะยิ่งแลเห็นไดชัดเจน ยิ่งตบมากขึ้นชั้นของฝุนยิ่งหนาขึ้น ถาภาวะเปนเชนนี้เกิดขึ้นแลว
การ “ตบ” มากยิ่งขึ้นไมไดทําใหความแนนของวัสดุเพิ่มขึ้น แตกลับเปลี่ยน Structure ช้ันผิวของวสัดุไป ซ่ึง
เปนผลรายแกผิวถนน ดังจะไดกลาวตอไปในขออันตรายของ Over Compaction ของ Base Course 

2.8 การตัด  Fine Grade  ของ  Base Course 
การทํา Base Course ถึงแมจะเตรยีมใหดสัีกเพียงใดก็ตาม หลังจากการบดทับแลวจะปรากฏเปน 

“คล่ืน”  หรือ “ลอน” เล็กนอย ดังนัน้จึงมีการตัด “Fine grade” เพื่อจะ “ลบคลื่น” เหลานี้ 
“วัสดุ” ที่ออกมาจากการ “ลบคลื่น” แทนที่จะถูกนําออกไปทิ้งนอกเสนทาง แตกลับนําไปกลบ

“ทองคลื่น” “วัสด”ุ ดังกลาวนี้สวนมากจะเปนพวกกอนเล็กๆหรือ “ฝุน” และหลังจากการตัด “Fine grade” 
แลวมกัจะมีการ “ตบ” เพิ่มเติมเพื่อใหผิวเรียบขึ้น 

โดยเหตุผลดังกลาวนี้จะทําให “ทองคลื่น” มีวัสดุช้ันฝุนหนากวาที่แหงอ่ืนและจะไดกลาวถึง 
“อันตราย”   ของชั้นฝุนนี้ภายหลัง 

2.9 การกวาดฝุนกอนลงชัน้  Prime Cost 
การกวาดฝุนทัว่ๆ ไปในขณะนี้มักจะใชแรงคนกวาดดวยไมกวาดประดษิฐขึ้นเอง แลวตามดวย

การใชลมเปาฝุน  “ฝุน” ที่ออกมาในลกัษณะนี้สวนมากเปน “ฝุนอิสระ” ที่ลอยบนผิวแต “ฝุน” ที่เกิดจาก 
“การตบจนเปนฝุน” หรือ “ฝุนทองคลื่น” จากการตัด Fine grade ซ่ึงเกาะตัวกันและอดัแนนเปนแผนบางๆ อยู
ขางบน จะไมหลุดไปโดยการกวาดฝุนวิธีนี ้

บางแหงอาจจะใช Rotary Broom แตน้ําหนักทีใ่ชกดไมกวาดไมมากพอ อาจเพราะเนื่องจาก
กลัวหินหลุดออกมาหรือมีความประสงคแตเพียงกวาด “ฝุนอิสระ” ออกเทานั้น ผลที่ไดออกมาจึงไมแตกตาง
กันจากการกวาดทั้ง 2 วิธี 
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2.10 อันตรายของ Over Compaction  ของ  Base Course  และการตัด  Fine Grade 
ช้ันของฝุนที่อัดตัวแนนเปนแผนบางๆ อยูขางบน เนื่องจาก Over Compaction หรือจากการ 

“ตบ”  หลังจากการตัด Fine grade จะมีอันตรายดังนี ้
ก. ยางที่ใชทํา Prime Coat จะไมซึมลงไปเทาที่ควร 
ข. ถา Prime ทิ้งไวนาน และเปดการจราจรจะเกดิการกระเทาะออกเปนหนาขาวตังเนื่องจาก 

“ช้ันฝุน” หลุดออกจากชัน้หินขางลางบางแหงเปนหลุมบอจนตองซอมดวย Pre–Mix ภายหลังกอนลงชั้น 
Surface ตอไป 

ค. สาเหตุจากขอ ก และ ข ผิวทางจะเกิดการชํารุดเสียหายเร็วกวากําหนด 
การกอสรางไหลทางนอกจากจะทําตามรายละเอียดควบคุมการกอสรางแลว ในฤดูฝนจะตองทาํ

การกอสรางไหลทางหลังจากกอสรางชั้นพื้นทาง และ Prime Coat เสร็จเรียบรอยแลว เพราะวัสดุ Soil - 
aggregate ไหลทางสวนใหญน้ําซึมผานไดยาก จะดักน้าํไวทําใหรองพื้นทางออน นอกจากจะใชไหลทางชนิด
ที่มีน้ําซึมไดดกีวา หรือเทากบัวัสดุช้ันพืน้ทาง 

ในกรณีที่ใสไหลทางไวกอนทําพื้นทาง เกิดฝนตกระหวางการทํางาน หรือมีน้ําในพื้นทางมาก
ใหร้ือพื้นทางและไหลทางออก  แลวทําการบดทับรองพื้นทาง และตรวจสอบใหมีคณุภาพถกูตองเสียกอนจึง
จะดําเนินการกอสรางตอไปได 

2.11 ชั้นที่กอสรางทิ้งไวนาน 
ช้ันทางตางๆ ที่กอสรางทิ้งไวนาน และเกิดเสียหายเปนหลุมบอ หรือรองลอ หรือเสียระดับ

เนื่องจากน้ําหนักจะทําใหน้ําขังได ควรแนะนําใหแกไขเสียกอนทําการกอสรางชั้นตอไปเพราะน้าํที่ผสมกับ
ช้ันใหมจะลงไปขังบนชั้นที่กอสรางไวแลว ทําใหเกดิ Soft ขึ้นได 
 

3. การดันและการกองวัสด ุ
3.1 การดันและกองวัสดุในแหลง 

เพื่อจะไดวัสดคุุณภาพสม่ําเสมอ ใชประโยชนไดมากทีสุ่ด ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา  เร่ือง “การควบคุมการ
เปดบอวสัดุสรางทาง (Soil–aggregate)”  ในบทที่ 4 

นอกจากนั้นควรหาทางระบายน้ําออกจากบอวัสดุ หรือปองกันน้ําทวมวัสดุ เมือ่เกิดฝนตก 
เพื่อใหวัสดุไมแชน้ําและนําออกไปใชไดในฤดูฝน เชน ถาบริเวณแหลงวัสดุเปนที่ลาดเอียงก็เลือกดันบริเวณ
ที่ต่ําที่สุดกอน แลวกองวัสดไุวบนที่สูง เมือ่ถึงฤดูฝนน้ําจะไมทวมกองวัสดุแตจะขังอยูบริเวณที่ต่ํา ซ่ึงดันวัสดุ
ออกไปแลวน้าํจะไมรบกวนวัสดุที่เหลือ หรือรบกวนนอย และหาทางระบายออกไดงาย ถาบริเวณแหลงวัสดุ
เปนที่ราบใหดนัชั้นวัสดุทีจ่ะนําไปใชไดลึกที่สุดกอน และนําวัสดุไปกองไวบนที่สูง เมื่อมีน้ําขังก็สามารถสูบ
ออกจนระดับน้ําไมรบกวนวัสดุสวนที่เหลือได 
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การเลือกบริเวณที่ดันวัสดุและกองวัสดุนี้สําคัญมาก เพราะฤดูฝนงาน Subgrade ทําไมไดถาไม
สามารถหา Soil-aggregate ไปปดหนาชัน้ Subgrade ไว ก็จะทําให Subgrade ที่ทําเสร็จแลวเสียหาย เชน บาง
แหงอาจตอง Benching ใหม  บางแหงตองปาดทิ้งเพราะออนตัว  รถผานไมได เปนตน 
                                                                                                                                     Top Soil 
                                        Top Soil 
 
 
 
 
 
                                                         Soil  Aggregate                                                           Soil Aggregate 
                                                                                   
                    เลอืกดันบริเวณทีตํ่่าที่สุดกอน                                          เลือกดนับริเวณที่มีวัสดุใชไดลกึที่สุดกอน 
 
             บริเวณแหลงวัสดุเปนท่ีลาดเอียง        บริเวณแหลงวัสดุเปนท่ีราบ
 

3.2 การกองวัสดุใกลหนางาน 
ก) สถานที่ที่จะกองวัสดุตองไมมีวัชพืชหรือส่ิงอื่นใดที่เขาไปปะปนกับ Soil aggregate ใน

กองได ปรับระดับใหเรียบ ระบายน้ําไดดี แนน  แข็งแรง  เปนที่สูงน้ําไมทวม  ทางเขาออกไมเปนหลมจนทํา
ใหดนิโคลนติดลอรถบรรทุกและไมอยูในทําเลที่จะถูกรบกวนจากการจราจรหรือส่ิงอื่นใดที่ทําใหมีวัสดุที่ไม
ตองการเขามาปะปนได 

ข)   การนําวัสดุ Soil-aggregate เขากอง     กองวัสดุ Soil–aggregate  ที่มปีริมาณตั้งแต 500 ม3  
ขึ้นไปจะตองทําเปนชั้นๆ  แตละชั้นหนาไมเกิน 1 เมตร โดยทําลาดเอียงใหรถบรรทุกสามารถขึ้นไปเทได ถา
ใชรถ Bulldozer ดันวัสดุขึ้นกองควรใชใบมีดชนิดงองุมเพื่อปองกัน Segregation และอยาทําใหกองเปนรูป
กรวยเปนอันขาด กองชั้นลางใหเสร็จแลวจึงเริ่มชั้นใหม ช้ันบนตองมพีื้นที่เล็กกวาชัน้ลาง จนไมทําใหวัสดุ
ช้ันบนตกลงไปตาม Slope ของชั้นลาง การขยายกองใหเร่ิมจากชัน้ลางขึ้นไปเปนชัน้ๆ เชนเดียวกับเริ่มกอง
ใหม ไมทําการใดๆ ที่เห็นวาอาจทําใหกอนวัสดุแตก Segregate  หรือวัสดุเสื่อมคุณภาพ 

ค)    การนําไปใช   ใหระมดัระวัง Segregation และสิ่งแปลกปลอมเขาไปปนกับ Soil aggregate 
อาจเพิ่มความชื้นเพื่อชวยใหทํางานงายขึ้น เมื่อถึงวัสดุช้ันลางสุด ตองระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะในฤดู
ฝนถาสถานที่กองวัสดุทําไวไมดีพอ เมื่อพืน้ลางมีความชืน้สงูจะออนตวั และเขาไปรวมกับ Soil Aggregate 
ไดงาย 
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บทที่  6 
การเก็บตัวอยาง (Sampling) 

 
บทนํา 
  
 ในการควบคุมคุณภาพวัสดุ (Material Control) การเก็บตวัอยางเพื่อทดสอบคุณภาพเปนขบวนการที่
ตองปฏิบัติดวยความระมดัระวังอยางสูงทุกขั้นตอน เพือ่ใหผลทดสอบที่ไดเปนตวัแทนคุณลักษณะทีแ่ทจริง
ของวัสดุนั้น โดยการเก็บตวัอยางตองปฏิบัติตามขบวนการที่งานกอสรางนั้นๆกําหนด เพื่อไมใหเกิดปญหา
ในกรณีที่ผลการทดลองใชไมไดและปฏิเสธที่จะรับวัสด ุ ซ่ึงผูรับจางหรือผูสงวัสดุอาจไมยอมรับผลทดลอง
โดยอางขั้นตอนในการเก็บตวัอยางไมถูกตอง ในกรณทีี่ไมสามารถดําเนินการเก็บตวัอยางตามขบวนการที่
กําหนดได จะตองบันทึกรายละเอียดการเกบ็ตัวอยางทั้งหมด และรายงานมาพรอมกับผลการทดลองดวย 
 ส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาเสมอในการเก็บตวัอยาง คือ การเลือกจุดเก็บตัวอยางและจาํนวนตวัอยางที่
จะเก็บ ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณวัสดุทั้งหมด เชน ปริมาณวสัดุมากจุดเก็บตัวอยางและจาํนวนตวัอยางที่เก็บก็จะ
มากตามไปดวย นอกจากนี้ยงัขึ้นอยูกับจดุประสงคในการตรวจสอบคุณภาพ คือ ถาตองการประเมินคุณภาพ
วัสดุทั้งหมด จะนําตวัอยางทั้งหมดมารวมกันแลวตรวจสอบคุณภาพ แตถาตองการประเมินความสม่ําเสมอ 
และความผันแปรของวัสดุ จะตองทําการตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ ตัวอยางที่เก็บมา 
 การลดทอนปริมาณตัวอยางเพื่อใหมีปริมาณพอเหมาะกบัการทดลองแตละประเภท จะตองปฏิบัติ
ตามวิธีการที่ถูกตองดวย 
 วิธีการเก็บตวัอยางที่จะนํามาเสนอตอไปนีเ้ปนของ COUNTRY ROAD BOARD (CRB.) ประเทศ   
ออสเตรเลีย ซ่ึงเปนวิธีการเก็บตัวอยางวัสดุจากโรงโม (Quarry Plants) กองวัสด ุ (Stockpile) รถขนวัสด ุ
(Trucks) และ ช้ันวัสดุบนถนน (Roadbed) 
 

1. ขอบขาย (SCOPE) 
 กระบวนการนี้ใชสําหรับเก็บตัวอยางวัสดุประเภท วัสดุมวลรวม และวัสดุช้ันทางจากโรงโม
(Quarry Plant) กองวัสดุ  (Stock Pile) รถขนวัสดุ (Trucks) และชั้นวัสดุบนถนน (Roadbed) 

 2. เคร่ืองมือ (APPARATUS) 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยาง ขึ้นกับชนิดของวัสดแุละขบวนการที่ใชในการเกบ็ตัวอยาง 
  (1) ถาดเก็บตวัอยางสําหรับสายพานเคลื่อนที่รับวัสดุจากยุงปลอยวัสด ุ (Moving Conveyor 
Belt) ขนาดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับความกวางของสายพานและปริมาณของวัสดุที่ตองการ (รูปที่ 6.1) 
  (2) แผนกันสาํหรับเก็บตวัอยางจากสายพานที่หยดุ (Stopped Conveyor Belt) ควรจะมี
รูปรางที่พอเหมาะกับสายพานและความกวางเปลี่ยนแปลงได 
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  (3) ทอเก็บตวัอยาง มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 80 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 1.4 
เมตร (รูปที่ 6.8) 
  (4) พล่ัวตกัดนิ 
  (5) แผนกัน้สําหรับเก็บตวัอยางจากกองวัสดุ เปนแผนโลหะซึ่งมีขนาดประมาณ 700 x 300 
มิลลิเมตร เชื่อมติดกับเหล็กเดือย 2 อัน เพือ่ยึดแผนกั้นใหอยูกับตําแหนงที่ตองการ (รูปที่ 6.7) 
  (6) ตาชั่ง (Balance) สามารถชั่งได 25 กก. และมีความละเอียด 50 กรัม 
  (7) Quartering Sheet เปนแผนพลาสติกหรือผาใบขนาดประมาณ 1.5 x 1.5 ม. หรือ เครื่อง
แบงตัวอยาง (Sample Splitters) 
  (8) แปรง  เกรียง 
  (9) ถุงเก็บตวัอยาง 
 3. ปริมาณตัวอยาง (QUANTITY OF MATERIAL REQUIRED) 
  ปริมาณตัวอยางนอยสุดที่ตองเก็บจากวัสดทุั้งหมด ขึ้นกับขนาดใหญสุดของเม็ดวสัดุนั้น 
ปริมาณตัวอยางต่ําสุดที่ตองเก็บแสดงดังตารางที่ 6.1  ซ่ึงปริมาณวัสดดุงักลาวนี้เพียงพอสําหรับการทดลองที่
ทํากันโดยทั่วไปอยาง เชน การจําแนกวัสด ุ(Classification) ถามีการทดสอบเพิ่มขึ้น ปริมาณของตัวอยางที่ทํา
การเก็บ จะตองเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่ตองการใชในการทดสอบนั้น ๆ (ซ่ึงสามารถดูจากวิธีการทดสอบนั้น ๆ 
วาตองการปรมิาณเทาใด) 
 
 

ขนาดเม็ดวัสดใุหญสุด 
(มิลลิเมตร) 

วัสดุมวลรวม 
(กิโลกรัม) 

วัสดุขนาดเดียว 
(กิโลกรัม) 

75.0 40 20 
53.0 35 15 
37.5 30 10 
19.0 20 10 
9.50 10 5 
4.75 5 5 
< 4.75 3 3 

 
ตารางที่ 6.1 ปริมาณตัวอยางต่ําสุด 

 
หมายเหต ุ ขนาดเม็ดวัสดุใหญสุด คือ ขนาดชองเปดตะแกรงใหญสุดซึง่มีวัสดุคางอยู 
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4. วิธีการเก็บตัวอยาง (PROCEDURE) 

  4.1 การเก็บตัวอยางจากถังปลอยวัสดุ หรือสายพานลําเลียงสงวัสดุที่กําลังเคลื่อนที่ 
(Sampling From a Bin or From a Moving Conveyor Belt) 
  ใชเครื่องมือและวิธีการดังตอไปนี้ในการเก็บตัวอยาง : 
  (1) ทําการเกบ็ตัวอยางจากสายพานอัตโนมัติที่ติดตั้งไว เพื่อรับวัสดุทั้งหมดออกมาจากถัง
ปลอยวัสดุ หรือสายพานลําเลียงวัสดุ โดยอาจเก็บครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได จนไดปริมาณตัวอยางตาม
ตารางที่ 6.1 
  (2) วางถาดเก็บตัวอยางที่มขีนาดเหมาะสมลงบนสายพาน แลวปลอยใหเคลื่อนที่ผานจุด
ปลอยวัสดุที่มาจากสายพานลําเลียง หรือถังปลอยวัสดุเพยีงครั้งเดียว หรือทําซ้ําหลายครั้งก็ได จนไดปริมาณ
ตัวอยางตามตารางที่ 6.1 (รูปที่ 6.1) 
  (3) ปลอยวัสดุจากถังปลอยวัสดุหรือสายพานลําเลียงลงบนรถบรรทุกจนกระทั่งไดปริมาณ
ใกลเคียง 1 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยปาดยอดกองใหไดระดับสม่ําเสมอ ทําการเก็บตัวอยางใชพล่ัวขุดลงในแนวดิ่ง
บริเวณจุดศูนยกลางของกองแลวเก็บตวัอยางจากหลุมที่ขดุ โดยขนาดของหลุมขุดตองใหไดปริมาณตัวอยาง
เพียงพอตาม ตารางที่  6.1  (รูปที่ 6.2) 

 ด ุ ดุ

รูปที่  6.1 การเก็บตัวอยางจากสายพานเคลือ่นที่ 

 

รูปที่  6.2  เก็บตัวอยางวัสดุจากปริมาณวัสดุ 1 ลูกบาศกเมตร
 
เก็บตัวอยางวสัดุเม็ดละเอยีดจากถังปลอยวัส
 เก็บตัวอยางวสัดุเม็ดหยาบจากถังปลอยวัส
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 เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวของวัสดุขณะเก็บตัวอยางถังปลอยวัสดุจะตองมีวัสดุบรรจุอยูไมนอยวาสาม
ในสี่ของขนาดบรรจุ 
  4.2 การเก็บตวัอยางจากสายพานลําเลียงทีห่ยุด (Sampling From a Stopped Conveyor Belt) 
  ใชแผนกัน้กั้นสวนของวัสดบุนสายพานโดยแผนกั้นมีขนาดความกวางพอดีกับสายพานเก็บ
ตัวอยางวัสดุระหวางแผนกัน้ทั้งหมด โดยเฉพาะสวนละเอียดตองใชความระมัดระวังเปนพเิศษ และเพื่อให
ไดปริมาณตวัอยางตามตารางที่6.1 อาจจําเปนตองปฏิบัติซํ้าจากสวนอื่นๆบนสายพานแลวนํามารวมกนั 
เพื่อใหไดปริมาณตามตองการ (รูปที่ 6.3) 
 
 

 
วางแผนกั้น     ใชพล่ัวเก็บตัวอยางวัสด ุ

 

 
                                                 ใชแปรงชวยเกบ็รายละเอยีด 

 
รูปที่ 6.3 เก็บตวัอยางจากสายพานที่หยุด 
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  4.3 การเก็บตวัอยางจากหองผสม ( Sampling From a Pug Mill) 
  ใชกระบวนการเก็บตัวอยาง เชนเดียวกับขอ 4.1 (3) 
  4.4  การเก็บตวัอยางจากรถบรรทุก ( Sampling From a Loaded Truck )  
  เกลี่ยวัสดใุหสม่ําเสมอตลอดกระบะบรรทกุ ใชพล่ัวตกัเก็บวัสดุตวัอยางไมต่ํากวา 5 หลุม
กระจายใหทั่ว โดยแตละหลุมตองหางกันไมต่ํากวา 1 เมตร ตักวัสด ุ 20 เซนติเมตรแรกจากผิวบนทิ้งไป แลว
จึงขุดเก็บตวัอยางวัสดแุตละหลุมมารวมกนัจนไดปริมาณตัวอยางตามตารางที่6.1 หามไมใหเก็บตวัอยางที่
ระยะใกลกวา 30 เซนติเมตร จากดานขาง และดานลางกระบะบรรทุก (รูปที่ 6.4) 
 

 
         รูปที่ 6.4  เก็บตัวอยางจากรถบรรทุก 

 
  หมายเหต ุ การเก็บตวัอยางเพื่อใหไดตวัอยางตัวแทนทีด่ีจากรถบรรทุกทําไดยากควร
ปฏิบัติเมื่อไมสามารถหาวิธีการเก็บตวัอยางที่ดีกวาได 
 
  4.5 การเก็บตวัอยางจากเครื่องปูวัสดุ (Sampling a Paving Machine)  
  ใชพล่ัวตักเก็บตัวอยางวัสดุจากสวนที่เก็บกกักอนที่จะปูอยางนอย 3 จุด โดยใหไดปริมาณ
ตัวอยางรวมกนัตามรางที่ 6.1 
  4.6 การเก็บตวัอยางจากกองวัสดุขนาดเลก็หรือวัสดุที่กองเปนแนวยาว (Sampling From 
Small Heaps or Windrows)  
  เกลี่ยยอดบนของกองใหเรียบแบนแลวจึงใชพล่ัวเก็บตัวอยางวัสดุโดยขุดลงในแนวดิ่งจาก
ระดับบนตลอดความลึกของกองวัสดุ โดยขนาดของหลมุขุดตองใหไดปริมาณตวัอยางเพยีงพอตาม ตารางที่ 
6.1 (รูปที่  6.5) 
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รูปที่ 6.5  เก็บตัวอยางจาก Wind Row 
   

4.7  การเก็บตวัอยางจากกองวัสดุกอสราง (Sampling from a Stockpile) 
  การเก็บตวัอยางตัวแทนที่ดีจากกองวัสดนุัน้ทําไดยาก นอกเสียจากจะมีเครื่องจักรขนาด
ใหญชวยจึงจะทําใหไดตัวอยางที่ดี ดังนั้นควรเก็บตัวอยางกอนหรือระหวางการทาํกองวัสด ุ ในกรณี
จําเปนตองเกบ็ตัวอยางจากกองวัสดุขนาดใหญ ควรใชเครื่องจักรขนาดใหญ เชน รถตัก  (Front-End Loader) 
ชวยในการเกบ็ตัวอยาง (รูปที่ 6.6) 
  การเก็บตวัอยางจากกองวัสด ุ เมื่อตองการคุณสมบัติโดยรวมของวัสดทุั้งหมด จะตองเก็บ
ตัวอยางสวนตางๆ ของกองวสัดุ 5-6 ตําแหนง แลวนํามารวมกันใหไดปริมาณตามตารางที่6.1 แตเมือ่ตองการ
ทราบความสม่ําเสมอและความผันแปรของวัสดุดวย ปริมาณตัวอยางที่เก็บแตละสวนตองเปนไปตามตารางที่ 
6.1 
  การเลือกขบวนการเก็บตวัอยางวิธีใดขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ความสูงของกองวัสดุ ชนิด
วัสดุ วิธีการทาํกองวัสดุ ลักษณะการแยกตัวของกองวัสดุ และจดุมุงหมายของการเกบ็ตัวอยางวาตองการหา
คุณสมบัติโดยรวม หรือตองการหาความสม่ําเสมอและความผันแปร (Variation) ของวัสดุแตละกอง 
  ในการหาคณุสมบัติโดยรวมของกองวัสด ุ ควรเก็บตวัอยางทดสอบทกุ ๆ 500 ตัน แตถามี
การทํากองวัสดุขนาดใหญมาก เชน 10,000 ตัน หรือมากกวา อาจปรับการเก็บตัวอยางโดยเกบ็ตัวอยาง
ทดสอบทุก ๆ 1,000  ตัน 
  โดยทั่วไปเพื่อความงาย สะดวก และ ความถูกตองในการเก็บตัวอยาง กองวัสดุควรมีขนาด
ประมาณ 2,000 ตัน การเก็บตัวอยางตวัแทนแตละกองวสัดุขนาดเล็กหลาย ๆ กอง ดีกวาเก็บตัวอยางเดียวจาก
กองวัสดุขนาดใหญ 
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(1) การเก็บตัวอยางจากกองวัสดโุดยใชเคร่ืองจักรหนัก   เชน  รถตัก    (Sampling  From  a  
Stockpile With The Aid of Power Equipment Such as a Front-End Loader) ใชรถตัก ตักวัสดุจากฐานขึ้น
ดานบนประมาณ 2 - 3 ตัก จนกระทั่งพบผิวหนาดานในของวัสดุ (Fresh Face) ตอจากนั้นตักวัสดุ 1 ตักหรือ
มากกวาโดยตกัจุดเดียวหรือมากกวา เทวสัดุจากรถตักกองลงบนพื้นทีส่ะอาดใชรถตกัเกลี่ยกองวัสดุใหแบน
เรียบเก็บตวัอยางโดยใชพล่ัวขุดตักวัสดใุนแนวดิ่งตลอดความหนาวัสดุ โดยขนาดหลุมที่ขุดเก็บตวัอยางตองมี
ขนาดใหญพอเพื่อใหไดตวัอยางตามตารางที่ 6.1 (รูปที่ 6.6) 
 

 
    ตักวัสดุจนพบผิวหนาดานใน (Fresh face)    ตักวัสดุเต็มตัก 
 
 

 
         ทําใหกองแบนราบ                  ใชพล่ัวตักเก็บตัวอยางวัสด ุ

 
รูปที่  6.6   เก็บตัวอยางจากกองวัสดุโดยใชรถตัก 
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(2) เก็บตัวอยางจากกองวัสดโุดยใชมือ (Sampling From a Stockpile by Hand) 
  เลือกบริเวณทีจ่ะเก็บตัวอยางวัสดุจากบริเวณดานบน กลาง และฐานของกองวัสดุ เสียบแผน
กั้นเพื่อปองกนัไมใหวัสดจุากดานบนไหลลงมาบริเวณพืน้ที่เก็บตวัอยาง เปดผิวหนาวัสดุบริเวณเก็บตัวอยาง
ประมาณ 20 เซนติเมตรจากผิวหนาและยาวประมาณ 1 เมตรจากแผนกั้นจนพบผิวดานในของวัสดุ เก็บ
ตัวอยางโดยใชพล่ัวตัดเซาะวัสดุเปนรองจากดานลางขึ้นบนบริเวณพื้นที่ที่เปด รวบรวมวัสดุที่ตดัเซาะออกมา
จนไดปริมาณตามตารางที่6.1 ซ่ึงอาจจะเก็บจากจดุเดยีวหรือจากหลายๆจุดรอบกองวัสดุ ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมและขบวนการในการเก็บตวัอยาง (รูปที่ 6.7) 
 

 
 

          เปดผิวหนาจนพบผิวหนาดานใน      ใชพล่ัวตักเก็บตัวอยางวัสดุโดยตกัเปนแนวรอง 
 

รูปที่ 6.7   เก็บตัวอยางจากกองวัสดุโดยใชมือ 
 

(3) การเก็บตัวอยางจากกองวัสดุชนิดเม็ดละเอียด (ขนาดเล็กกวา 10 มิลลิเมตร) โดยใชทอเก็บ
ตัวอยาง (Sampling from a stockpile (10 mm. or less) by mean of sampling tube) สอดทอตามแนวราบเขา
ไปในกองวัสดุ โดยใหดานที่มีชองเปดอยูดานลาง จากนั้นหมุนทอ 180 องศาและดึงออกมาจากกองวัสดุ เก็บ
ตัวอยางโดยรวบรวมวัสดุที่คางในทอเก็บตัวอยางจากหลายๆจุดจนไดปริมาณตามตารางที่ 6.1  (รูปที่ 6.8) 

4.8 การเก็บตวัอยาง Sealing Aggregate (Sampling Sealing Aggregate Stacked Template) 
  ควรเก็บตวัอยางทุกๆ 50-70 ลูกบาศกเมตร ในกรณีที่แนวโนมวัสดุคณุภาพไมสม่ําเสมอ มี
ความผันแปรมากตองเพิ่มความถี่ในการเกบ็ตัวอยาง โดยแตละตวัอยางตองไดปริมาณตามตารางที ่6.1 
  (1) การเก็บตวัอยาง Fine Sealing Aggregate (ขนาดเล็กกกวา 10 มิลลิเมตร)โดยใชทอเก็บ
ตัวอยาง (Sampling Sealing Aggregate (10 mm. or less) by Mean of Sampling Tube) 



 
 

 

56

  สอดทอตามแนวราบเขาไปในกองวัสดุโดยใหดานที่มีชองเปดอยูดานลาง จากนั้นหมุนทอ 
180 องศาและดึงออกมาจากกองวัสด ุ เก็บตัวอยางโดยรวบรวมวัสดทุี่คางในทอและเก็บตวัอยางที่ความสูง
ตางๆกันตลอดความยาวของกองจนไดปริมาณตามตารางที่ 6.1 (รูปที่ 6.8) 
  (2) การเก็บตวัอยาง Sealing Aggregateโดยใชพล่ัว (Sampling Sealing Aggregate Means of 
a Shovel)สําหรับAggregateที่มีขนาดใหญกวา 10 มิลลิเมตร ไมสามารถใชทอเก็บตวัอยางได ตองใชพล่ัวใน
การเก็บตวัอยาง โดยเก็บจากดานขางทั้งสองของกองและดานบนของกองจนไดปริมาณตามตารางที ่6.1 
  เก็บตัวอยางขางกองโดยเปดหนาวัสดดุานขางกองออกลึกประมาณ 20 เซนติเมตรตั้งแตยอด
กองจนถึงฐานกองแลวเก็บวสัดุบริเวณฐานกองโดยขุดเกบ็เขาไปในผวิหนาที่เปดใหม สวนดานบนของกองก็
เปดหนาวัสดุออก 20 เซนติเมตรแลวขุดเก็บวัสดุในผวิหนาที่เปดใหม 
 

 
สอดทอเขาไปในกองวัสด ุ     ดึงทอออก 

 

  
เก็บตัวอยางวสัดุ      เครื่องมือ 

 
รูปที่  6.8   เก็บตัวอยาง Sealing Aggregate โดยใช Sampling Tube 
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  4.9 การเก็บตวัอยางบนชั้นทางของถนน (Layer in The Roadbed) 
  ในกรณีจําเปนใหทําชั้นทางที่จะเก็บตัวอยางใหหลวมกอนแลวจึงใชพล่ัวขุดลงในแนวดิ่ง
ตลอดความลึกของชั้นที่ตองการเก็บตวัอยางโดยเก็บจาก 1 หลุม หรือหลายๆหลุมโดยขนาดหลุมตองกวาง
เพียงพอ เพื่อใหไดปริมาณตามตารางที่ 6.1 
 
 5. การบรรจุตัวอยาง และการระบุแหลงวัสดุ  (Packaging and Identification)  
  5.1 ภาชนะบรรจุ (Containers)  
  การบรรจุแตละตัวอยาง อาจจะใชภาชนะบรรจุอันเดียวหรือหลายภาชนะกไ็ด ขึ้นกบัความ
สะดวกในการเก็บตัวอยาง ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดทุี่ปองกันการสูญหายของวสัดุตัวอยาง โดยเฉพาะ
วัสดุสวนละเอยีด ทั้งระหวางการจัดเก็บและการขนสง นอกจากนี้จะตองมีความแขง็แรงเพียงพอที่จะปองกนั
ไมใหคณุสมบัติของวัสดุตัวอยางเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม 
  5.2 ปายชื่อระบุแหลงวัสดุ (Labeling) 
  ภาชนะบรรจุตวัอยางทกุภาชนะจะตองมีปายแสดงขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดและเดนชัด 
   (1.) ที่อยูซ่ึงตวัอยางจะถูกสงไป 
   (2.) เครื่องหมายระบุตวัอยาง 
   (3.) จํานวนภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอยางแตละตัวอยาง 
   (4.) ชนิดและแหลงวัสด ุ
   (5.) ช่ือและตําแหนงของบุคคลที่จะรับตัวอยาง 
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บทที่ 7 
การออกแบบสวนผสมดินซีเมนต เพ่ือใชเปนวัสดุช้ันพื้นทาง 

 
บทนํา 
 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการผสมปูนซีเมนตเพื่อใชเปนวัสดุช้ันพื้นทางแทนหนิคลุกโดยมีการ
กําหนดใหพื้นทางดินซีเมนตจะตองมีคา Unconfined Compressive Strength เทากับ 17.5 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร (250 ปอนดตอตารางนิ้ว) หรือตามที่กําหนดไวในแบบนั้น 
 คา Unconfined Compressive Strength ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญซึ่งมีผลตอลักษณะการแข็งตัว
ของดินซีเมนต มีดังนี ้
 1. คุณสมบัติของดิน 
 ดินตามธรรมชาติจะมีคณุสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะตวัซ่ึงมีความสําคัญตอคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดิน คณุสมบัตขิองดินสามารถวิเคราะหโดยอาศัยพืน้ฐานทางดานฟสิกสและเคมี โดยอาจกลาว
สรุปไดวา การกระจายของขนาดเม็ดดิน (Particle Size Distribution) คือสัดสวนของทราย (Sand) ดนิตะกอน 
(Silt) และดินเหนียว (Clay) อินทรียสาร สารประกอบอื่นๆ เชน เกลือซัลเฟตหรือคลอไรด และองคประกอบ
ทางเคมี เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอคุณสมบัติของดินซีเมนต 
  2. ปริมาณและประเภทของปนูซีเมนต 
 ปริมาณและประเภทปนูซีเมนตที่ใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินมีผลอยางมากตอการพฒันาคุณสมบตัิ
ของวัสดุ โดยหลักทั่วไปแลวปูนซีเมนตชนิดเดยีวกัน ปริมาณปูนซีเมนตที่เพิ่มขึ้นจะทําใหคณุสมบัติของดิน
ซีเมนตดีขึ้นดวยภายใตเงื่อนไขตัวแปรชนดิอื่นมีคาคงที่และดินมีความชื้นเพียงพอตอปฏิกิริยา Hydration ใน
กรณีปูนซีเมนตตางประเภทกันยอมมีผลตอการพัฒนากําลังของดินซีเมนต ขึ้นอยูกบัองคประกอบของสาร 
(Cementitious Compounds) และชนิดรวมทั้งปริมาณของ Hydration Products ที่เกิดขึ้นเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ํา
และดิน 
 3. น้ํา 
  น้ําเปนองคประกอบที่สําคัญอันหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพดนิดวยวธีิเคมี เพราะวาน้ําเปน
ตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา Hydration และการเพิ่มขึ้นของกําลังในดนิ โดยปกติปริมาณน้ําขณะเริ่มผสมจะมี
ความสัมพันธกับคา Unconfined Compressive Strength ของดินซีเมนต ปริมาณความชื้นในดินที่นอยเกินไป
จะไปทําใหปฏิกิริยาดําเนนิไมสมบูรณ เนื่องจากปฏิกิริยาดังกลาวอาจจะหยุดชะงักกอนที่ปูนซีเมนตที่มีอยูจะ
เปลี่ยนไปเปนสารเชื่อมประสานเม็ดดิน (Cementitious Materials) ในกรณีปริมาณความชื้นในดินมากเกินไป 
จะทําใหน้ําสวนเกินจากปฏิกริิยายังคงเหลืออยูกระจัดกระจายทัว่โครงสรางของดินที่แข็งตัวแลว และกอให
แรงดันน้ําภายในชองวางเม็ดดิน (Internal Excess Pore Pressure) เมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทําเปนผล
นําไปสูการวิบตัิของดินที่คากําลังที่ต่ํากวาความเปนจริง 
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4. เทคนิคการปรับปรงุ 
นอกจากองคประกอบที่กลาวมาแลว คุณสมบัติของดินซีเมนตยังขึ้นอยูกับเทคนิคการปรับปรุง 

คุณภาพ ระยะเวลาผสมที่ตางกัน ความเร็วในการผสม วิธีการบดทับ เงื่อนไขการบม ตลอดจนการปรับปรุง
สภาพดินกอนการปรับปรุง และการดูแลหลังการผสม 
 องคประกอบทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้น จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนัน้ในการออกแบบ
สวนผสมดินซีเมนต ควรจะมีคาความปลอดภัยไว โดยกําหนดใหคา Unconfined Compressive Strength ของ
สวนผสมซีเมนตมีคาระหวางรอยละ 105 ถึง รอยละ 125 ของคา Unconfined Compressive Strength ของพื้น
ทางดินซีเมนตที่ตองการ 
 
วิธีการออกแบบสวนผสมดินซีเมนต 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของดนิ ดังตอไปนี ้
1.1 ตรวจสอบขนาดคละของดิน ตามวิธีทดลองที่ ทล.– ท. 205/2517 “ วิธีการทดลองหา

ขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง” ดินที่นํามาใชจะตองมีขนาดเม็ดโตสุดไมเกิน50 มิลลิเมตร มี
สวนที่ผานตะแกรงขนาด 2.00 มิลลิเมตร (เบอร 10) ไมเกินรอยละ 70 และสวนที่ผานตะแกรงขนาด 0.075 
มิลลิเมตร  (เบอร 200) ไมเกนิรอยละ 25 
  1.2 ตรวจสอบคา Liquid Limit ตามวิธีการทดลองที่ ทล. - ท. 102/2515 “ วิธีการทดลองหา
คา Liquid Limit (L.L)  ของดิน ” ไมเกินรอยละ 40 
  1.3 ตรวจสอบคา Plasticity Index ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 103/2515 “วิธีการทดลองหา
คา Plastic Limit (P.L) และ Plasticity Index (P.I.) ของดิน” ไมเกินรอยละ 15 
  1.4 ตรวจสอบคาความสึกหรอตามวิธีการทดลองที่ ทล. - ท. 202/2515 “วิธีการทดลองหาคา
ความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใชเครื่อง Los  Angeles Abrasion” ไมเกนิรอยละ 60 

1.5 ในกรณีทีค่า Liquid Limit หรือ คา Plasticity Index เกินกวาคาที่กําหนดจะตองใชปูน
ขาวไมนอยกวารอยละ 2 โดยน้ําหนักของดินแหง ผสมเพื่อลดคาดังกลาวใหอยูในขอกําหนด ปนูขาวที่ใช
จะตองมีสวนที่ผานตะแกรงขนาด 0.075 มลิลิเมตร (เบอร 200) ไมนอยกวารอยละ 70 

2. ทดสอบหาคาความแนนแหงสูงสุดของดิน และปริมาณน้ําในดินที่ Optimum Moisture Content 
ตามวิธีการทดลองที่ ทล. – ท. 108/2517 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกวามาตรฐาน” 

3. เตรียมแทงตัวอยางดินซีเมนต จากสวนผสมของดินซีเมนตที่เติมปริมาณปูนซีเมนต (ปอรตแลนด
ซีเมนตประเภท 1) รอยละ 3 ,4 ,5 ,6 และ 7 โดยน้ําหนักของดินแหง ในแตละสวนผสมใหเตรียม 6 แทง
ตัวอยาง ในการบดอดัแทงตัวอยางใหบดอัดแบบสูงสุดกวามาตรฐานและปริมาณความชืน้ของสวนผสม
ในขณะบดอดัควรมีคาใกลเคียงหรือเทากบัคา Optimum Moisture Content ที่ไดจากขอ 2 
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4. นําแทงตวัอยางของดินซเีมนตที่ไดจากขอ 3 บมในถุงพลาสติกเพื่อไมใหความชืน้เปลี่ยนแปลง
นาน 7 วัน แลวนําไปแชน้ํานาน 2 ช่ัวโมง จึงทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.– ท. 105/2517 “วิธีการทดลอง
หาคา Unconfined Compressive Strength ของดิน” 
 5. หาคาเฉลี่ย Unconfined Compressive Strength ของดินซีเมนตที่ปริมาณปูนซีเมนตเทากันจากนัน้    
นํามาเขียนกราฟระหวางคาเฉลี่ย Unconfined Compressive Strength กบัปริมาณปูนซเีมนต 
 6. โดยทั่วไปแลวแทงตวัอยางดินซีเมนตที่เตรียมจากเครือ่งผสม จะใหคา Unconfined Compressive 
Strength ต่ํากวาแทงตวัอยางดินซีเมนตที่เตรียมในหองทดลอง จึงตองคิดเผื่อประสิทธิภาพของการผสมดวย
เพื่อใหพื้นทางดินซีเมนตมีคา Unconfined Compressive Strength ตามที่กําหนดไว ในที่นี้ใหคาประสิทธิภาพ
เครื่องผสมเทากับ 85– 90 % ฉะนั้นปริมาณปูนซีเมนตทีต่องการคือ ปริมาณปูนซีเมนตที่ไดทําการปรับแกคา 
Unconfined Compressive Strength ตามที่กําหนดไวดวยประสิทธิภาพเครื่องผสม โดยที่คา Unconfined 
Compressive Strength ปรับแกแลวนั้นตองมีคาอยูระหวาง 105 – 125 % ของคาที่ตองการดวย 
 จากที่กลาวมาขางตน สามารถหาปริมาณปนูซีเมนตที่ตองการไดโดยหาจากรูปกราฟในหวัขอ 5 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ในการออกแบบสวนผสมดินซีเมนต ตองกําหนดคุณสมบัติดินไวดวย หากจะกาํหนดเฉพาะคา 
Unconfined Compressive Strength ไวเพยีงอยางเดยีว การปรับปรุงดินดวยปูนซีเมนตซ่ึงสามารถทําไดกับดนิ
เกือบทุกชนดิ ยกเวนดินเหนียวซ่ึงตองปรบัปรุงดวยปนูขาวกอนจึงจะทําการปรับปรุงดวยปูนซีเมนต แตใน
การปรับปรุงตองใชปริมาณปูนซีเมนตมากเกินไป ทําใหส้ินเปลืองและคุณสมบัติดานอื่นๆไมเหมาะสมที่จะ
นํามาใชเปนพืน้ทางดินซีเมนตได ทําใหเกิดรอยแตกผิวไดและคาความคงทนลดลง 
 เนื่องจากทกุองคประกอบตามที่ไดกลาวไวในบทนํา จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกนั ในการทํางาน 
จึงยากทีจ่ะทําใหไดผลสมบูรณเต็มที่ จึงมกีารกําหนดคาความปลอดภยัไวในการออกแบบสวนผสมไวในชวง
รอยละ 105 ถึงรอยละ 125 ของคา Unconfined Compressive Strength ที่กําหนดไวเพื่อใหคาในสนามไดตาม
ขอกําหนด หากคาในสนามแตกตางไปจากชวงของคาความปลอดภัยทีใ่หไว ควรจะทําการออกแบบ
สวนผสมใหม 
 สําหรับในการออกแบบสวนผสมดินซีเมนต เพื่อใชงานชั้นทางอื่น ๆ ก็สามารถที่จะนําวิธีการการ
ออกแบบตามที่กลาวไว เพียงแตตองพิจารณาปรับคาตามขอกําหนดและประสิทธิภาพของเทคนิคการ
ปรับปรุงเพื่อใหไดคณุภาพตามที่ตองการ 
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บทที่  8 
การบดอัดวัสดุ 

 
 

การบดอัดวัสดุ เปนขบวนการปรับปรุงคุณภาพดินทางกล โดยการใชพลังงานบดอัดทําใหเม็ดดินอยู
ชิดกันมากขึ้น ทําใหชองวางระหวางเม็ดดินลดลง มวลดินจะมีความแนนขึ้น จุดประสงคของการบดอัดวัสดุ 
คือ 
 1. เพื่อลดการทรุดตัว หรือยุบตัวของมวลดินที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
 2. เพื่อเพิ่มกําลังรับน้ําหนักของมวลดิน 
 3. เพื่อลดการซึมผานของน้ําในมวลดิน 
 

ขบวนการบดอัดวัสดุมีความสําคัญตอการกอสรางถนน 
 ในการกอสรางถนนเพื่อตองการใหถนนสามารถบริการรับใชการจราจรใหผานไป – มา ไดสะดวก 
สบายและปลอดภัย เพราะฉะนั้นตัวคันทางและโครงสรางชั้นทางจะตองมีความแนนและความแข็งแรง 
พอเพียงที่สภาพพื้นผิวถนนจะตองไมทรุดตัวเปนคลื่น รองลอ รอยแตก หลุมบอ ฯลฯ ในการกอสรางถนน 
ถึงแมวานําวัสดุที่มีคุณภาพดีมาเปนวัสดุคันทางหรือโครงสรางชั้นทางก็ตาม หากขาดขบวนการบดอัดที่ดี
และเหมาะสม ก็จะไดถนนที่มีคุณภาพไมดีเชนกัน โดยเฉพาะสาเหตุมาจากดินคันทาง หรือดินเดิม ซ่ึงจะ
แกไขยากกวาความเสียหายที่เกิดจากความบกพรองของการกอสรางชั้นผิวทาง 
 

การบดอัดวัสดุในสนาม 
 การบดอัดวัสดุในสนาม เปนการเคลื่อนน้ําหนักไปบนดินที่ตองการบดอัดเปนจํานวนหลาย ๆ เที่ยว 
การบดอัดดวยการเคลื่อนน้ําหนักไปบนดินจะทําใหดินมีความแนนเพิ่มขึ้นตามจํานวนเที่ยวที่รถบดผาน การ
คิดพลังงานในการบดอัดในภาคสนามจึงคอนขางยุงยาก เนื่องจากจะตองทราบแรงที่ทําใหน้ําหนักรถบดอัด
เคลื่อนไป องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลท่ีไดจากการบดอัดดินในสนามนอกเหนือจากที่ไดกลาวไวขางตน
แลว มีดังนี้ 
 1. อิทธิพลของวิธีการเตรียมวัสดุ 
 วิธีการกระทําตอวัสดุกอนบดอัดนั้น คือ การขุด ขนสง การปู หรือการตีแผดินในหนางาน การผสม
ดินกับน้ํา หรือทําใหดินแหงกอนการบดอัดนั้น จะมีอิทธิพลตอความแนนในสนาม การผสมดินกับน้ําใหเขา
เปนเนื้อเดียวกันเปนสิ่งสําคัญและมักจะทําไดไมดี ตองเสียคาใชจายและมักทําไดยาก โดยเฉพาะในดิน
เหนียว การผสมน้ําในดินไมทั่วถึงจะทําใหความแนนแหงลดลงได 
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 การคลุกเคลาของดินกับน้ํานั้นควรเริ่มระหวางการขุด ในกรณีที่ทราบวาดินคอนขางแหง เพื่อใหดิน
สามารถดูดซึมน้ํากอนที่จะนําไปตีแผบนถนน การทํา Stock Pile เปนวิธีการเตรียมดินที่ดี เนื่องจากจะทําให
ดินที่ขุดเกิดการคลุกเคลากันไดดียิ่งขึ้น และหากวัสดุที่จะนํามาใชยังไมเขากันดี หรือตองการผสมน้ํากอน
นําไปลงหนางาน เราอาจทําการคลุกเคลาดินในระหวางการทํา Stock Pile หลายๆ คร้ังได อยางไรก็ดีการตีแผ
และคลุกเคลากันที่หนางาน เปนสิ่งจําเปนและจะตองกระทําใหดีที่สุด เพื่อใหเม็ดดินคลุกเคลาเขาเปนเนื้อ
เดียวกันและเพื่อใหไดความแนนสม่ําเสมอ 

2. อิทธิพลของความสม่ําเสมอของการทํางาน 
 ขั้นตอนการทํางานที่ไมสม่ําเสมอ มักจะเปนสิ่งที่ทําใหความหนาแนนเปลี่ยนแปลงจากแปลงหนึ่ง   
ไปอีกแปลงหนึ่งได ในธรรมชาติจะหาดินที่เปนเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ไดยากจึงมีความจําเปนที่
จะตองใหมีขั้นตอนในการทํางานที่สม่ําเสมอเพื่อใหดินทุกแปลงเขาเปนเนื้อเดียวกัน ในขณะตีแผและ
คลุกเคลาในสนาม ความหนาที่ปูมักจะไมสม่ําเสมออันจะทําใหความหนาแนนเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของ
ขบวนการบดอัดโดยรถบด จะเปนสาเหตุที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของความแนนของดินที่ถูกบดอัดได 
 3. อิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
 สภาพแวดลอมระหวางการทํางาน เชน การเปลี่ยนจากดินที่แหงไปเปยก หรือจากเปยกไปแหง จะทาํ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัด อันจะเปนผลทําใหความแนนของดินนั้นไม
สม่ําเสมอในขณะบดอัดได 
 4. อิทธิพลของชนิดของรถบดอัดมีอยูดวยกันหลายชนิดและบางครั้งอาจไมสามารถจําแนกชนิดของ
รถบดที่ใชกันอยูในปจจุบันไดอยางชัดเจน นั่นคือ รถบดนั้นอาจเปนทั้งรถบดลอเหล็ก หรือรถบดตีนแกะ 
พรอมทั้งมีความสั่นสะเทือนอยูในตัวได เราอาจแบงชนิดของรถบดไดดังนี้ 
  - รถบดลอเหล็ก (ลอเรียบ) 
  - รถบดลอยาง 
  - รถบดตีนแกะ 
  - รถบดประเภท Grid 

- รถบดสั่นสะเทือน        
หลักการบดอัดดวยรถบดสั่นสะเทือนคอนขางยุงยาก และเขาใจไดยากกวารถบดชนิดอื่น อาจกลาว

กวาง ๆ ไดวารถบดส่ันสะเทือนใชกับดินประเภทที่เปนดินทราย การเขยาทําใหดินทรายขยับตัวไดดี ทั้งนี้
เพราะดินทรายไมมีแรงเกาะยึดระหวางเม็ดดิน สวนรถบดตีนแกะจะใชในดินเหนียว รถบดตีนแกะจะตีดินที่
เกาะตัวกันเปนกอนใหแตกเปนกอนเล็กลง ทําใหชองวางระหวางกอนดินลดลงเปนลําดับ ทําใหความแนน
เพิ่มขึ้น 
 ในปจจุบันยังไมมีรถบดชนิดใดที่มีความสามารถบดอัดดินทุกประเภทใหดีเทาๆกัน ดังนั้นจึง
จําเปนตองใชรถบดหลายชนิดในการกอสรางทาง ประสิทธิภาพและการประหยัดในการเลือกใชรถบดจึง
ขึ้นอยูกับดินที่ตองการบดอัด 
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 เราอาจเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มพลังงานของแตละเที่ยวของรถบดไดในรถบดบางชนิด เชน การ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักของรถบดลอเหล็ก ความกวางของลอรถบด ความดันลมในลอรถบดลอยาง และความถี่
ในการสั่นสะเทือนของรถบดสั่นสะเทือน เปนตน 
 พลังงานที่ใชตอหนวยปริมาตรของดินที่ถูกบดอัดนั้น จะขึ้นอยูกับจํานวนเที่ยวที่บดทับ ในปจจุบัน
การใชรถบดที่เหมาะสมจะทําใหความหนาแนนแหงของดินสูงเทาที่เรากําหนด โดยทั่วไปใชการบด
ประมาณ 8 – 16 เที่ยว ถาประสิทธิภาพของการบดอัดต่ํา ซ่ึงทําใหไมสามารถทําใหความหนาแนนแหงสูงขึ้น
ไดในการบดอัด  4 – 8 เที่ยวแลว ควรตองพิจารณาเปลี่ยนรถบดหรือเปลี่ยนสภาพของดิน (เชน ดินเปยกไป) 
 5. อิทธิพลของชั้นดินที่อยูใตช้ันที่ตองการบดอัด 
 พื้นลางของชั้นดินที่ตองการบดอัดมีอิทธิพลตอความแนนของชั้นที่ตองการบดอัดเชนเดียวกับการ
บดอัดดินในหองทดลอง ซ่ึงตองการพื้นหรือฐานที่มั่นคง ในกรณีที่ดินชั้นลางแนน การบดอัดดินชั้นบนที่
หลวมจะทําใหดินแนนได เนื่องจากการถายน้ําหนักของรถกระทําไดเต็มที่ อยางไรก็ดี ในกรณีที่ช้ันดินบาง
มากเกินไป อาจทําใหช้ันที่ตองการบดอัดไมไดความแนนตามตองการได เพราะแรงสั่นสะเทือนของรถบด
ทําใหดินที่แนนกลับหลวมตัวได 
 6. อิทธิพลของความหนาของชั้นที่ตองการบดอัด 
 โดยปกติความหนาแนนแหง จะลดลงเมื่อเพิ่มความหนาของชั้นที่ตองการบดอัดมากขึ้น ยกตัวอยาง 
เชน มีการทดลองในสนามพบวา ความหนาแนนแหงลดลง 0.96-0.128 กรัม/มิลลิเมตร เมื่อความหนาเพิ่มจาก 
150 มม. เปน 300 มม. การเพิ่มความหนาของชั้นดินที่ตองการบดอัดจะทําใหความแนนของชั้นดินตามความ
ลึกมีความสม่ําเสมอนอยลง นั่นคือ ดินที่อยูลาง ๆ จะแนนนอยกวาที่อยูใกลผิวหนาเพราะการกระจายน้ําหนัก
ของรถบดถูกทอนลงดวยความแนนและความหนาของดินที่อยูช้ันบน ในขณะที่ดินถูกปูและบดอัดชั้นดินที่
อยูใตลางจะถูกบดอัดดวย การทดลองในสนามพบวา ช้ันดินที่หนา 150 มม. ถึง 300 มม. การปูและบดอัดดิน
ที่อยูดานบน 2-6 ช้ัน จะทําใหความแนนของชั้นแรกเพิ่มขึ้นได อยางไรก็ดีเรามักจะไมพิจารณาการเพิ่มของ
ความแนนในสวนนี้ ในการควบคุมงาน เนื่องจากพลังงานที่ถายลงในชั้นลางเนื่องจากรถบดนั้นมีไมมาก 
 7. อิทธิพลของอัตราความเร็วในการบดอัด 
 ดิน เปนวัสดุที่ออนไหวตออัตราความเครียดที่กระทํา โดยเฉพาะในดินเหนียว อยางไรก็ดี อัตรา
ความเร็วในการบดอัดจะถูกควบคุมโดยความเร็วของรถบด ในรถบดสั่นสะเทือนการลดความเร็วของรถบด
จะทําใหการบดอัดดีขึ้น ทั้งนี้เพราะจํานวนครั้งที่ตบ หรือกระแทกดินที่จุดเดิมจะเพิ่มขึ้น 
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บทสรุป 
 
 การบดอัดวัสดุ มีหลายองคประกอบที่เกี่ยวพันกัน ฉะนั้นในการกําหนดความหนาแนนแหงของดิน
ในสนามเปนรอยละของความแนนแหงของการบดอัดในหองทดลอง ซ่ึงเปนขอกําหนดควบคุมเฉพาะผลเมื่อ
ทําเสร็จแลว (End result Specification) เพียงอยางเดียวแลว มิใชจะไดคุณภาพที่ดีเสมอไป จะตองมีการ
กําหนดควบคุมวิธีการทํางาน (Methods Specification) ดวย เพราะองคประกอบการบดอัดดินในสนาม
เกี่ยวพันถึงวิธีการทํางานดวย 
 การบดอัดดินไมควรคํานึงถึง Percent Compaction เพียงอยางเดียว บางทีการบดอัดมากเกินไป          
(Over compaction) จนเกิน 100 % จะทําใหรูปรางของเม็ดดิน และโครงสรางของเม็ดดินเปลี่ยนไป ทําให
คุณสมบัติดานวิศวกรรมแปรเปลี่ยนไปไดเชนกัน 
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บทที่  9 
การกอสรางและควบคมุคุณภาพงานบูรณะปรับปรุงถนนลาดยางเดิม 

โดยวิธี  Pavement Recycling 
 

 
1. บทนํา 
 ตามที่ไดเขียนบทความเรื่อง “การสํารวจและออกแบบเพื่อบูรณะปรับปรุงถนนลาดยางเดิม โดยวิธี 
Pavement Recycling” ซ่ึงไดตีพิมพในหนังสือ “บทความวิชาการการสมัมนาเจาหนาที่วิเคราะหและวจิัย กรม
ทางหลวง ประจําปงบประมาณ 2547” นั้น เพราะตระหนักอยูเสมอวา หลักการที่จะทําการบูรณะปรับปรุง
ถนนเดิมเราจะตองตั้งคําถามเกี่ยวกับถนนเดมิในชวงทีเ่ราจะปรับปรุงดวยประเดน็สําคัญที่ตองนํามาพิจารณา
ทุกครั้ง คือ  

1.1 เราตองการใหถนนเดิมในชวงที่เราจะปรับปรุง สามารถใหบริการในระดบัใด เปนเวลากี่ป มีการ
บํารุงดูแลอยางไร 

1.2  สภาพถนนเดิมในชวงทีเ่ราจะปรับปรงุ มีสภาพและสมรรถนะทางดานวิศวกรรมเปนเชนไร  
 จากประเด็นสาํคัญ 2 ขอขางตน จะเปนคาํถามที่ทําใหมกีารวางแผนการวิเคราะหเพือ่ทําการสํารวจ
และออกแบบใหเปนไปตามหลักวิชาการ เพื่อใหไดคําตอบทางดานวิศวกรรมงานทาง แตอาจจะไมเปน
คําตอบสุดทายก็ได ท้ังนี้ขึน้อยูกับนโยบายและสถานะงบประมาณดวยเชนกัน แตก็ไมควรละเลยขัน้ตอนการ
สํารวจและออกแบบ การกําหนดรูปแบบควรที่สอดรับกบัสภาพความเปนจริงที่ปรากฏบนถนนเดมิ มิฉะนั้น
การกอสรางและการควบคุมคุณภาพ จะมปีญหาอุปสรรค มีความขัดแยงในรูปแบบและสัญญา ทําใหงานไม
สัมฤทธิ์ผล 
2. การกอสรางและควบคุมคุณภาพงาน Pavement Recycling  
 เพื่อใหการกอสรางและควบคุมคุณภาพในงานบูรณะปรบัปรุงถนนลาดยางเดิม โดยวิธี Pavement 
Recycling ไดผลดี มีการพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น ในเบื้องตนควรที่จะมีระบบบริหารงานบํารุงทางที่ด ี
(Pavement Management  System) มีการวางแผน ศึกษาความเหมาะสม จัดลําดับความเหมาะสมโดยมีการ
สํารวจประเมนิสภาพทาง และกําหนดรปูแบบจากวิศวกรผูออกแบบทางที่สอดคลองกับนโยบายและการใช
งานจริง นอกจากนั้นพิจารณาการใชงบประมาณใหคุมคาดวย 
 ในบทความนี ้ จะถือวาขบวนการจัดการขางตน คือ การวางแผน การสํารวจและออกแบบ และการ
จัดงบประมาณเปนไปอยางดีและเหมาะสมแลว จึงขอกลาวถึงการดําเนนิงานกอสรางและการควบคุม
คุณภาพงานเพยีงเทานัน้ ซ่ึงพอสรุปไดดงันี้ 
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2.1 การศึกษารายละเอียด รูปแบบ ขอกําหนด และสัญญา 
 กอนที่จะเริ่มงานกอสรางนั้น ควรที่จะทําความเขาใจ รูปแบบขอกําหนดและสัญญา เพื่อที่จะได
ทราบถึงส่ิงที่ควรปฏิบัติตอไป เชน วิธีการ Recycling จะนําวัสดุช้ันทางสวนใดมาใชงานบาง จะตองมีการใช
วัสดุใหม และ/หรือ สารที่ใชปรับปรุงเปนแบบชนดิใด ความหนาของชั้นทางที่จะปรับปรุง กาํหนดให
ปรับปรุงในที่หรือแบบในโรงงานผสม มีการกําหนดขัน้ตอนทํางานตั้งแตการขุดร้ือ การขนยาย การยอยวัสดุ
ใหไดขนาด การผสมปรับปรุง การปูและบดทับโดยใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดและแบบใดบาง ระดบั
และความลาดเอียงของถนนไดมีการกําหนดไวอยางไร 
 ทั้งนี้ในการศึกษาควรจะออกสํารวจพื้นที่กอสรางจริงดวย เพื่อใหการทํางานจริงนั้นสามารถกระทํา
ไดตามรายละเอียด รูปแบบ ขอกําหนดและสัญญา รวมถึงการตรวจสอบปริมาณงานจริงดวย 
 หากการศกึษาและสํารวจพืน้ที่แลว เห็นวามีขอขัดแยงกบัรายละเอียด รูปแบบขอกําหนด และสัญญา 
ควรทําการนําขอมูลที่ตรวจพบพรอมเสนอความคิดเหน็ตอวิศวกรผูออกแบบ เพื่อจะไดกําหนดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนขึ้น และสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองทําคือการทําแปลงทดสอบกอนเริม่งานกอสรางจริง จะทําใหแกไขขอ
ขัดแยงและขอสงสัยซ่ึงจะเปนขอสรุปไดดทีี่สุด 
 2.2 การวางแผนการปฏิบัติการ 
 ภายหลังจากการศึกษารายละเอียดและไดหารือเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานขอกําหนดและสัญญาตางๆ
เปนที่เขาใจในระดับตนแลว ตอไปควรมีการวางแผนปฏิบัติการ โดยทําแปลงทดสอบเพื่อเปนการรับรองวา
การศึกษาและขอคิดเห็นที่เกดิขึ้นตามขอ2.1นั้น เวลามาปฏิบัติจริงจะมีปญหาอุปสรรคใดเกิดขึน้ไดบาง และ
จะดําเนินการแกไขอยางไร เพื่อที่จะไดรูปแบบขั้นตอนในการทํางานกอสรางตอไป  
 2.3 ส่ิงที่ตองพิจารณาและติดตามขณะทําแปลงทดสอบ 
 เพื่อใหรูปแบบในการทํางานกอสราง Pavement Recycling ไดผลด ี ในขณะที่ทําแปลงทดสอบมี
สาระสําคัญที่ตองพิจารณาและติดตามตรวจสอบและบันทึกไวเปนรูปแบบการปฏิบัติงานตอไป ซ่ึงพอสรุป
ไดดังนี ้
  2.3.1 ชนิดและประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ วาสามารถที่จะ
ทํางานใหไดคณุภาพชัน้ทางตลอดความหนาตามที่ตองการไดหรือไม 
  2.3.2 ระดับและความลาดเอียงถูกตองตามรูปแบบหรือไม จะแกไขไดอยางไร ควรมี
เครื่องจักรหรือเครื่องมือใดมาเสริมเพื่อทําใหระดับความลาดเอียงและความหนาใหไดตามขอกําหนด เชน  
รถเกรด รถบด เปนตน ตามตองการ 
  2.3.3 งานที่ตองทําหรือแกไขกอนจะดําเนินการ Recycling ไดแก 
   - งานซอมจุดออน (Soft Spot) บนถนนเดมิ 

- งานขุดร้ือส่ิงกอสรางอื่นที่เปนอุปสรรคในการขุดร้ือ หรือการไสของเครื่องจักร 
Recycling และภายหลังจะตดิตั้งกลับเขาไปใหมอยางไร เชน ขอบบอพกั ทอตาง ๆ เปนตน 
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   - งานขดุไสรื้อผิวถนนเดิม เพื่อปรับระดับตามที่ตองการ โดยตองพจิารณาถึงระดับ
หลังทางภายหลังการกอสรางเสร็จครบถวนสมบูรณแลวไดคาตามรูปแบบกําหนดไว 
   - งานที่ตองขนยายวัสดุใหมมาลงเสริมบนถนน มีปริมาณมากนอยเพียงใด ให
คํานึงถึงระดับหลังทางเมื่อแลวเสร็จถูกตองตามที่ตองการในรูปแบบ 
  2.3.4 การจัดรูปขบวนการทาํงานของเครื่องมือเครื่องจักรที่จะดําเนินการ Recycling โดยให
เฝาติดตามการทํางานอยางใกลชิด และบันทึกการทํางานแตละขั้นตอนของเครื่องจักร เชน การเขา – ออก, 
กอน – หลัง จํานวนเที่ยวการเดินเครื่องจกัร, อัตราการทํางานของเครื่องจักร ฯลฯ เพราะขอมูลเหลานี้จะได
นํามาวิเคราะหเพื่อจัดรูปแบบการทํางาน Recycling ตอไป 
  2.3.5 การจัดเตรียมวัสดุตาง ๆ เชน ปูนซีเมนต, น้ํา, วัสดุผสมเพิ่มอื่น ๆ ใหมีปริมาณพอเพียง 
และสามารถปอนเขาสูขบวนการทํางาน Recycling ไดอยางตอเนื่อง เหมาะสมและพอเพียงกับความตองการ 
โดยเฉพาะงาน Recycling แบบในที่ (In – Place) ควรตะหนกัขอนี้ใหมากมิฉะนั้นจะทําใหการทาํงานสะดุด
หยุดลงได 
  2.3.6 งานอํานวยการจราจรขณะทํางาน นอกจากมีปาย, สัญญาณหรือคนคอยชวยในงาน
การจราจร ยังมีส่ิงสําคัญจะตองพิจารณา คือ การวางแผนกําหนดลําดับกอนหลังของแนวรองที่จะขุดร้ือและ
ปูกลับพรอมบดทับวาควรเริ่มงานในแนวใดของถนน เพือ่ใหรถสามารถสัญจรทั้งสองทิศทางไดหรือไม โดย
ใหใชขอมูลความกวางของถนน ความกวางของเครื่องจักร ระยะเหลื่อมทับของรอยตอความยาว และสิ่งที่
กําหนดไวในรปูแบบและขอกําหนด หรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่คิดวามีผลกระทบตอการกระทํางานและการจราจร
ขณะทํางานได มาใชในการพจิารณาวางแผนดวย  
  2.3.7 งานตรวจสอบและประเมิน ภายหลังการทําแปลงทดสอบควรมีการตรวจสอบความ
เรียบ ระดับ ความลาดเอียง และความหนาแนนวาไดตามที่ตองการหรือไม มีส่ิงใดตองแกไข โดยพิจารณา
ภาพรวมโดยใชหัวขอ 2.3.1 ถึง 2.3.6 รวมในการพิจารณา 
 2.4 การปฏิบัติงาน Recycling 
 แมวาการทําแปลงทดสอบไดรูปแบบการทํางานที่เหมาะสมแลว และไดนํามาปฏิบตัิงาน Recycling 
ตอไปแลวนัน้ การปฏิบัติงาน Recycling ยังคงตองมีการควบคุมและตรวจตราอยางใกลชิด เพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน Recycling สามารถดําเนินการไดผลตามที่ตองการดังที่เคยทําในแปลงทดสอบ 
 ในการปฏิบัติงานทุกครั้งในแตละวันของการปฏิบัติงานควรมีการควบคุมเพื่อเฝาระวังและ/หรือ
ตรวจตรา พอสรุปไดดังนี้ 
  2.4.1 การควบคุมและตรวจตรากอนเริ่มงาน 
   - สภาพอากาศมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

- เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณตางมีสภาพพรอมที่ปฏิบัติงานไดดีหรือไม โดย
เร่ิมตั้งแตระบบขุดไส ร้ือผสม ปูและบดทับ รวมถึงอุปกรณที่ติดตั้งไววัดความหนา คาระดับและวัดอัตรา
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ปอนวัสดุตางๆ นอกจากนั้นปริมาณเครื่องจักรประกอบมีจํานวนเพียงพอและสภาพสมบูรณพรอมที่จะ
ทํางานดังเชน การทําแปลงทดสอบหรือไม 
   - การตรวจตราสภาพพื้นที่ทีจ่ะทํา Recycling มีการแกไข ซอมแซม ความเสียหายที่
ระบุไวใหทําแลวเสร็จกอนการปฏิบัติงาน Recycling รวมทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางออกเปนที่เรียบรอยหรือ
ยัง 

-การตรวจตราการจัดเตรยีมปริมาณวัสดุทกุชนิดที่ตองใชไวมีปริมาณอยางเพียงพอ
ตอการทํางานในแตละวนั 
   - การหาคาความชื้นของวัสดุช้ันทางเดิม เพื่อจะไดปรับแกปริมาณน้ําที่จะตองใช
ผสมไวไดอยางเหมาะสม 
   - การตรวจสอบระดับ ความลาดเอียงหลังถนนเดิม เพือ่กําหนดวาชวงใดสูง – ต่ํา 
กวาระดับที่ตองการ เพื่อจะไดพิจารณาจัดเสริมวัสดุผสมไดอยางถูกตอง 
  2.4.2 การควบคุมและตรวจสอบขณะทํางาน 
  ขั้นตอนในการทํางาน Pavement Recycling ในแตละขั้นตอนนั้นจะตองมีการสํารวจและ
ตรวจสอบอยางใกลชิด ซ่ึงพอสรุปตามขั้นตอนดังนี ้
  1) การขุดร้ือ (Scarifying / Ripping) หรือ การขุดไส (Milling) ตองควบคุมใหไดความลึก
ของการขุดร้ือ หรือการขุดไสตามที่ตองการ ชนิดวัสดุทีขุ่ดขึ้นมาตองตรงตามเปาหมายที่ระบุไว ในกรณีการ
ขุดร้ือจะกระทบตอช้ันทางที่อยูช้ันลางลงไปไดงาย ซ่ึงไมเหมาะกับการทํางาน Recycling แบบในที่ ตองใช
เครื่องมือเครื่องจักรพิเศษที่สามารถขุดไสไดโดยไมกระทบตอช้ันลางเพือ่ใชในงาน Recycling แบบในที่จึง
เหมาะสม 
  2) การเคลื่อนยายวัสดุ เมื่อมีการขุดร้ือหรือการขุดไสแลว จะตองมกีารเคลื่อนยายวสัดุ เพื่อ
ไปปรับปรุงคุณภาพ ทั้งนีข้ึ้นอยูกับวิธีการ Recycling จะเปนแบบในที่หรือแบบที่โรงงานผสม จะตอง
ควบคุมใหการเคลื่อนยายวัสดุเปนแบบชนดิตามที่ไดระบุไว สําหรับการปรับปรุงในที่การเคลื่อนยายวัสดุจะ
อยูภายในเครื่องจักรที่เดินผานในที่โดยทําการผสมเสร็จในที ่
  3) การปรับปรุงชั้นทางที่คงเหลือหลังจากขุดร้ือ ตามที่ไดกลาวไวในขอ 1) การขดุร้ือจะ
กระทบตอช้ันทางที่อยูช้ันลางลงไปไดงาย จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงการบดทับใหเรียบและไดระดับกอน
ทํางานตอไป ซ่ึงขั้นตอนนี้จะมีเฉพาะวิธีการ Recycling แบบที่โรงงานผสม ขอดีคือสามารถแกไขจุดออน
หรือความเสียหายที่มีความลึกกวาความหนาชั้นที่ตองการ Recycling ไดสะดวกขึ้น สําหรับการ Recycling 
แบบในทีจ่ะไมมีขั้นตอนนี ้
  4) การยอยวัสดุช้ันทางเดิมใหไดขนาดตามที่ตองการ วสัดุช้ันทางเดิมที่ถูกขุดร้ือ จะมีขนาด
ใหญกวาความตองการ โดยเฉพาะวัสดุช้ันผิวทางแอสฟลต ที่มีการยึดเกาะตวักัน จงึตองมีการยอยวัสดุเพื่อให
ไดขนาดตามที่ตองการ สําหรับวิธีการขุดไสดวยเครื่องจักรพิเศษ จะทําใหวัสดุช้ันทางเดิมไดผานการยอยไป
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ดวย แตอาจจะมีวัสดุขนาดใหญกวาความตองการปนอยูบาง ใหใชวิธีการคัดออกแทน ถามีจํานวนมากให
แกไขระบบขดุไสของเครื่องจักรดังกลาว 

5) การผสมเพือ่ปรับปรุงคุณภาพวัสดุ ขั้นตอนนี้เปนขัน้ตอนสําคัญยิ่งตอคุณภาพวัสดุตองมี
การควบคุมใหไดอัตราสวนการใชวัสดุตาง ๆ ไดตรงตามแบบของสวนผสมโดยมกีารผสมคลุกเคลาเขากัน
ไดดีฉะนั้น ตองควบคุมตรวจตราถึงระบบการปอนวัสดทุี่แมนยาํ ประสิทธิภาพของเครื่องผสม ระยะเวลา
ผสมที่เหมาะสมรวมถึงการปรับแกไขความชื้นของสวนผสมใหเหมาะสมเฉพาะสถานะนัน้ ๆ โดยเฉพาะใน
ฤดูฝน 
  6) การบดทบั ในการบดทับเปนขั้นตอนที่สําคัญจะตองมีความรูความชํานาญงาน ทั้ง 
Operator และ Inspector การจัดขบวนรถบด จํานวนเที่ยวในการบด ชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
ประสิทธิภาพของรถบด การใชรถบดชนิดและขนาดไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะรถบดสั่นสะเทอืนนั้น มีทั้ง
ผลดีและผลเสียควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกบัความสัมพันธของน้ําหนกัรถบด ความถี่และความกวาง
ของคลื่นสั่นสะเทือน และความเร็วในการเคลื่อนตวัของรถบด เพื่อจะไดใชงานไดอยางถูกตองตาม
ขอแนะนําการใชเครื่องจักรตามที่ผูผลิตไดแนะนําไว 
  7) การปรับเกลี่ย แตงใหไดระดับ ความลาดเอียง และความเรียบ เนื่องจากขั้นตอนการป ู
และการบดทบั อาจจะไดระดับและความลาดเอียงใกลเคียงตามตองการ แตความเรียบโดยเฉพาะตะเข็บ
รอยตอตามยาวและคลื่นที่เกดิจากรถบดสัน่สะเทือน ซ่ึงอาจจะตองมกีารเกลี่ยแตงดวยรถเกรด ในกรณีปลอย
ผานจะตองเขมงวดเรื่องระดบั ความลาดเอียง และความเรียบ ในขณะทํางานกอสรางชั้นทางที่อยูบนชั้นทาง 
Recycling ซ่ึงโดยสวนใหญ จะเปนชัน้ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 
  8) การปดการจราจรและการบม ขั้นตอนนี้จะตองพจิารณาสิ่งที่กําหนดไวในมาตรฐาน
ขอกําหนดหรอืขอกําหนดในรูปแบบวาระบุใหใชวัสดุใดเปนสารปรับปรุงคุณภาพ มีระยะเวลาการกอตัวเพื่อ
รับกําลังที่ยอมรับไดกอนเปดการจราจรเทาไร  มีวิธีการบมตัวอยางโดยวิธีใดบาง การ Recycling ของกรม
ทางหลวงในขณะนี้ สวนใหญจะใชปูนซเีมนตเปนสารปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึงสามารถเปดการจราจรไดทันท ี
แตการบมตวัดวยการราดน้ําควรกระทําใหตอเนื่อง และควรรีบทําการ Prime Coat และทําชั้นผิวทางเพราะ
การทิ้งไวนานโดยเปดการจราจรจะทําใหเกดิหลุมบอไดงายและยากตอการแกไข 
  ตามที่สรุปขั้นตอนการทํางาน Recycling ไว 8 ขั้นตอนนั้น ถาเปนการทํางานแบบใน
โรงงานผสม เราจะเหน็แตละขั้นตอนที่ชัดเจน แตจะใชเครื่องมือเครื่องจักรมากกวา และระยะเวลาการทํางาน
จะใชเวลามากกวา สําหรับการทํางาน Recycling แบบในที่จะใชเครื่องมือเครื่องจักรโดยเฉพาะที่มีความ
พิเศษ สามารถทํางานตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 6 โดยขบวนการเคลื่อนเดินของเครื่องจักรภายในเที่ยว
เดียวทําใหสามารถเปดจราจรไดเร็ว   สําหรับการเลือกใชแบบไหนนัน้   ขึน้อยูกับวศิวกรผูออกแบบ   
จะตองมีประสบการณ และขอมูลเพียงพอ ที่จะตดัสินใจกําหนดไวในรูปแบบหรือเปดไวเปนทางเลือกได
เพราะทั้ง 2 วิธี มีขอเดน – ขอดอย ขึ้นอยูกบัเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน สถานที่ เวลา ฤดูกาล และผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมมากนอยเพียงใด 
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  2.4.3 การควบคุมและตรวจสอบภายหลังการทํางาน 
  ภายหลังการทาํงานแลวเสร็จในแตละวนั ส่ิงที่ควรจะทําการตรวจสอบพอสรุปไดดังนี้  
  1) ความกวาง ความหนา ระดับและความลาดเอียง เปนไปตามรูปแบบขอกําหนด 
  2) ลักษณะผิวหนา มีสภาพกลมกลืนสม่ําเสมอตลอดทั้งผืน ไมมีการแยกตัวของวัสดุอยาง
ชัดเจน และไมปรากฏความเสียหาย แตกราวหรือหลุดรอน 
  3) ความเรยีบของผิวหนา ไมเกิดเปนลอนคลื่นหรือแนวรอง โดยการวดัดวยไมบรรทัดยาว 3 
เมตร วางทาบบนผิวหนาทัง้ในแนวยาวและแนวขวางถนน กําหนดคาความแตกตางที่วัดไดตองไมเกิน 10 
มิลลิเมตร หรือตามที่ระบุไวในรูปแบบและขอกําหนด 
  4) ความหนาแนน จะตองมีการทดสอบความหนาแนนชั้นทาง Recycling ตามที่ระบุไวใน
มาตรฐานขอกาํหนดและรูปแบบ 
  5) กําลังรับแรงของวัสดุที่ปรับปรุงแลว ในขณะที่ทํางานจะมกีารเก็บตัวอยาง มาจดัเตรียม
และจัดทําชิน้ตัวอยางทดลอง ซ่ึงมีระบุไวในมาตรฐานขอกําหนด และ / หรือรูปแบบไดกําหนดไว 
  6) การตรวจสอบปริมาณงานที่ทําได และปริมาณวัสดุชนิดตาง ๆ ที่ใชงาน เพือ่เปนการ
ตรวจสอบซ้ําวาอัตราสวนผสมมีความใกลเคียงกับแบบสวนผสมหรือไม 
  7) การตรวจสอบอื่น ๆ ที่ไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษ โดยวิศวกรผูออกแบบ 
 2.5 การควบคมุคุณภาพวัสด ุ
 โดยทั่วไปการควบคุมคุณภาพวัสดุประกอบดวย การตรวจตรา การเกบ็ตัวอยาง การทดสอบ การวดั
ปริมาณ การควบคุมการทํางาน การวิเคราะหผล การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่
จําเปน เชน วสัดุที่ตรวจสอบแลวคุณภาพไมไดตามขอกาํหนด ตองมกีารขนยายออกไป หรือมีการปรับปรงุ
แกไขอยางไร ซ่ึงถาปราศจากการดแูลและปฏิบัติงานตามขั้นตอนเหลานี้แลว จะขาดความนาเชื่อถือในการ
ควบคุมคุณภาพวัสด ุ
 สําหรับการควบคุมคุณภาพวสัดุที่จะกลาวถึง จะขอสรุปขั้นตอนที่สําคัญเปนพิเศษในงาน Pavement 
Recycling นอกเหนืองานควบคุมคุณภาพวสัดุโดยทั่วไป ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้
  2.5.1 การเก็บตัวอยาง 
  ในการเก็บตัวอยาง เพื่อทดสอบคุณภาพและการออกแบบสวนผสมเปนขั้นตอนทีสํ่าคัญ 
เพื่อใหไดตวัอยางตัวแทน (Representative Samples) ของวัสดุที่จะนํามาใชงานจริง จึงควรปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิธีการเก็บตัวอยางตามที่ระบุไว หากไมระบุไวอาจใชมาตรฐานของ AASHTO และ ASTM เปน
เกณฑก็ได นอกจากนีแ้ลวจาํนวนและขนาดของตัวอยางตัวแทนที่ตองทําการทดสอบควรมีเกณฑที่เหมาะสม
กับปริมาณวัสดุที่นํามาใชงาน 
  สําหรับงาน Pavement Recycling การเก็บตัวอยางตัวแทนเพื่อมาทดสอบและออกแบบ
สวนผสมบางครั้งไดเก็บตวัอยางกอนจะมกีารเคลื่อนยายเครื่องมือเครื่องจักรเขามาทีห่นางานของโครงการฯ 
ทําใหการเก็บตัวอยางตองมกีารขุดเจาะเกบ็กอนตัวอยางมายอยเองกอนมักมีปญหาวาขนาดที่ยอยได ไมอยูใน
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สภาพเดยีวกับวัสดุที่ไดจากการทํางานของเครื่องจักร โดยเฉพาะวัสดช้ัุนผิวทางซึ่งมีการเชื่อมยึดกนัจะยังคง
จับตัวเปนกอน ๆ เมื่อทํางานจริงอัตราสวนการใชวัสดเุชื้อประสานอยางเชนปูนซีเมนต จะผิดจากที่ทดสอบ
และออกแบบไวในหองทดลอง ทั้งนี้ถามีความจําเปนที่จะตองทาํการออกแบบสวนผสมไวกอนเพื่อเปน
แนวทางการทาํงาน ในขณะทําแปลงทดสอบ ตองมีการตรวจสอบสวนผสมใหไดคณุภาพตามเกณฑกําหนด
สามารถปรับแกแบบสวนผสม ตามเกณฑยอมรับไดหรือไม ถาหากไมไดจะตองทาํการออกแบบสวนผสม
ใหม ปญหานี้ควรจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพการยอยวัสดุไดเชนเดียวกับการทํางานจริงของเครื่องจักร 
หรือตองเก็บตวัอยางตวัแทนที่ไดจากหนางานที่ไดจากการขุดและยอยจากเครื่องจักรที่ใชงานจริง ซ่ึงตอง
เสียเวลารอผลการออกแบบสวนผสมแลวเสร็จกอนจึงจะทราบถึงอัตราการใชวัสดแุตละชนิด แตจะไดแบบ
อัตราสวนผสมใกลเคียงของจริงมากกวาวธีิจากการขุดตวัอยางมายอยในหองปฏบิัติการ เพราะสภาพของ
ตัวอยางตวัแทนที่เก็บมาออกแบบมีสภาพเหมือนกับทีห่นางาน 
  2.5.2 การออกแบบสวนผสม 
  กอนอื่น ตองทําการศึกษามาตรฐานขอกําหนด รูปแบบและสัญญาเกี่ยวกับคณุสมบัติวัสดุที่
จะนํามาใชงานถูกกําหนดไวอยางไรบาง และคุณภาพภายหลังการผสมปรับปรุงวาจะตองปฏิบัตกิารทดสอบ
และออกแบบสวนผสมโดยมาตรฐานวิธีการทดสอบของสถาบันใด เชน AASHTO, ASTM หรือที่กําหนด
ขึ้นของหนวยงานใด ในการที่ไดกําหนดอตัราสวนการใชวัสดุ โดยเฉพาะสารปรับปรุงคุณภาพไวในรูปแบบ
และสัญญานั้นอาจจะเปนการไมถูกตองนกั ยกเวนแตวาในการสํารวจและออกแบบไดมีการทดลองออกแบบ
สวนผสมไวเปนแนวทางกอนแลว ซ่ึงจะเปนขั้นตอนการสํารวจและออกแบบในขั้นตอนที่8กอนคดิประมาณ
ราคาตนทุนของโครงการ ตามที่ไดแนะนําไวในบทความเรื่อง “การสํารวจและออกแบบเพื่อบรูณะปรับปรุง
ถนนลาดยางเดิม โดยวิธี Pavement Recycling แตในทีสุ่ดแลว การออกแบบสวนผสมที่หนางานจริง ยังเปน
ส่ิงที่ตองปฏิบัติจะละเลยเสียมิได 
  หลังจากนัน้ก็ใหทําการสาํรวจวัสดุดวูามีคณุสมบัติคงที่สม่ําเสมอเพียงใด และวิธีการทํางาน
สามารถคัดเลือกวัสดุไดสม่ําเสมอมากนอยเพยีงใด เพือ่จะไดนํามาพจิารณาในการออกแบบสวนผสมวาควร
จะออกแบบสวนผสมไวทั้งหมดกีแ่บบสวนผสมดวยกัน ขอใหพึงระลึกไวอยูเสมอวาแบบสวนผสมสามารถ
จะปรับแกได แตตองอยูในเกณฑทีย่อมรบั และเมื่อคณุสมบัติผิดแปลกไปจากเดิมจนเกินกวาทีจ่ะอนุญาตให
ปรับแกตามเกณฑที่ยอมรับได จะตองทําการออกแบบสวนผสมใหม ส่ิงที่ผิดแปลกตามที่ไดกลาวมานี้จะ
ทราบได จากการตรวจตรา การควบคุม และการวิเคราะหเปนประจํา ทุก ๆ วันของการทํางาน 
  วิธีการออกแบบสวนผสมนั้น ตองศึกษาและพจิารณาจากรูปแบบไดระบุวากําหนดใหใช
วัสดุชนิดใดบางมาปรับปรุงคุณภาพ ก็ใหไปคนควาศึกษาตําราหนังสอืแนะนําการออกแบบสวนผสมซึ่งมีให
ศึกษาไดโดยทัว่ไปอยูแลว ในขณะนี้งานปรับปรุงคุณภาพวัสดุมักจะใชปูนซีเมนตกใ็หไปศกึษาการออกแบบ
สวนผสมดินซีเมนต ถึงแมวาจะใชวัสดุอ่ืนๆ มาใชผสมดวยก็ไมใชส่ิงทียุ่งยากเกินไป หลักการโดยทัว่ไปใน
การออกแบบสวนผสมใหพจิารณาจากมาตรฐานขอกําหนดไดมกีารแนะนําปริมาณการใชวัสดุอยางไร ต่ําสุด
เทาไร สูงสุดเทาไร หากไมมีระบุไวชัดเจน ก็ใหลองสุมตั้งอัตราสวนผสมโดยปรับเปลี่ยนจากการใชปริมาณ
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สารปรับปรุงคุณภาพ จากปริมาณต่ําและขยบัปริมาณที่สูงขึ้นจนถึงปริมาณมากเกินพอ แลวกท็ดสอบคุณภาพ
ของแตละสวนผสมดูวาคากาํลังรับแรงของวัสดุสวนผสมมีคาเทาไร เมื่อมีการปรับลดลงดวยคาประสิทธิภาพ
การผสมที่หนางาน จะมีคากําลังแรงรับเหลือเทาไร จากนั้นจึงพิจารณาเลือกอัตราสวนผสม โดยใหอยูใน
เกณฑขอกําหนด ในกรณีทีป่ระสิทธิภาพการผสมที่หนางาน ต่ํากวารอยละ 80 ควรดําเนินการแกไขวิธีการ
ผสมที่หนางานไมควรใชวิธีคิดปรับลดตามที่ไดแนะนําไวในการออกแบบสวนผสมเพราะจะทําใหส้ินเปลือง
วัสดุและไดคณุภาพงานที่ไมสม่ําเสมอ 
  2.5.3 การตรวจตราและการทดสอบคุณภาพวัสด ุ
  ในการทํางาน Recycling จะตองมีการตรวจตราและการทดสอบคุณภาพวัสดุทั้งกอนทํางาน 
ขณะทํางาน และภายหลังการทํางาน ซ่ึงไดกลาวไปบางแลวในหวัขอ 2.4 ซ่ึงจะตองกระทําควบคูกับการ
ควบคุมปฏิบัติงาน Recycling ตองมีการตรวจตราและทดสอบคุณภาพวัสดุประจําวันและพอสรุปขั้นตอนใน
การตรวจตราและการทดสอบคุณภาพวัสดเุปน 4 ระยะ 

1) การตรวจตราและทดสอบคุณภาพวัสดุกอนการผสม จะตองมีการตรวจตราดูความ
แปรเปลี่ยนของวัสดุที่จะนํามาใชงานวายังคงเดิมเชนเดียวกับที่นํามาออกแบบสวนผสมหรือเปลี่ยนแปลงไป 
ส่ิงที่ตองกระทําทุกวันคือการเก็บวัสดุมวลรวมทั้งที่อยูในชั้นทางเดิมหรือผสมเพิ่มเขาไปมาทดสอบหาคา
ความชื้นเพื่อจะปรับแกอัตราสวนของน้ําที่จะเติมเขาไปในสวนผสม การทดสอบหาขนาดคละและตรวจตรา
ดูเนื้อวัสดุวายังเปนประเภทเดียวกันกับวัสดุที่ใชออกแบบสวนผสมหรือไม 

2)   การตรวจตราและควบคุมการผสมวัสดุ เปนขั้นตอนที่จะตองตรวจตราและควบคุมอยาง
ใกลชิด ตั้งแตการปอนวัสดุใหไดตามอัตราสวนที่กําหนด การปอนวัสดุแตละชนิดตองมีความตอเนื่อง
สม่ําเสมอ ระยะเวลาผสม การคลุกเคลาเขากันไดดีไมเกิดการแยกตัว ระยะเวลาขนสง ระยะเวลาการปูและบด
ทับ โดยเวลาทั้งหมดตั้งแตการผสมจนถึงการปูและบดทับจะตองอยูในเกณฑขอกําหนดของสวนผสมชนิด
นั้นๆ เพราะมิฉะนั้นจะมีผลกระทบตอการเชื่อมยึดติดของเชื้อประสานจะทําใหดอยคุณภาพลง 

3) การทดสอบคุณภาพวัสดสุวนผสมขณะที่มีการควบคมุและตรวจตราการผสมวัสดุจนถึง
การปูและบดทับ จะตองมกีารสุมเก็บตัวอยางสวนผสม เพื่อไปทําการทดสอบหาคุณภาพภายหลังการผสมอีก
คร้ัง    ทั้งนี้ตองศึกษารายละเอียดของมาตรฐานขอกาํหนด รูปแบบและสัญญาวาไดกําหนดเกณฑวิธีการ
ทดลองไวอยางไร หากระบุไวไมชัดเจนกใ็หยึดถือตามเกณฑระเบียบปฏิบัติของหนวยงานหรือสถาบันที่
นาเชื่อถือและเปนหลักสากล 

4) การตรวจตราและการทดสอบความหนาแนนชั้นทาง Recycling ในขณะปูและบดทับ
สวนผสมเปนชั้นทาง Recycling จะตองมีการควบคุมงานอยางใกลชิดเพื่อใหไดความหนา ระดบัความลาด
เอียงและความเรียบไดตามรปูแบบแลว ส่ิงสําคัญในการควบคุมงานคือการปองกันการแยกตวัของสวนผสม
และความตอเนื่องของขบวนการปูและบดทับ แตกย็ังตองมีขั้นตอนการตรวจตราและทดสอบความหนาแนน
ภายหลังการปแูละบดทับแลวเสร็จ โดยมีการตรวจตราวามีความเสยีหายปรากฏบนผิวหนาหรือไม ความ
เรียบไดตามขอกําหนดหรือไม และจากการทดสอบจะไดความหนาและความแนนตามขอกําหนดหรือไม 
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3. บทสงทาย 
 วิธีการ Pavement Recycling เหมาะสมที่จะใชงานบูรณะปรับปรุงถนนลาดยางเดิม โดยการปรับปรงุ
แกไขความเสียหายที่เกดิขึ้นบนชั้นผิวทางและชั้นพืน้ทางเทานั้น ในกรณีความเสียหายที่เกดิจากรากฐาน คนั
ทางและรองพืน้ทาง ตองทําการปรับปรุงแกไขชั้นลาง คอืรากฐานหรือคันทางหรือช้ันรองพื้นทางที่มีปญหา
ดวย ในปจจุบันถนนที่อยูในความดแูลของกรมทางหลวงจะมีรากฐานและตวัคันทางที่มีเสถียรภาพมั่นคง 
ยกเวนบริเวณพื้นที่ดินออน หรือมีปญหาทางดานธรณวีทิยา ความเสยีหายของถนนจึงมักเกิดจากอายุการใช
งานที่จะปรากฏความเสียหายในชัน้ผิวทางและชั้นพืน้ทาง การนําวิธีการ Pavement Recycling มาใชงาน
บูรณะปรับปรงุถนนลาดยางเดิมจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมยิ่งกับสภาวะปจจุบันที่ตองคาํนึงถึงสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบตอสังคมมากขึ้น อีกทั้งแกไขปญหาการใชวัสดุใหคุมคาคุมทุน ลดความสิ้นเปลืองโดยใชองค
ความรูและความสามารถมากขึ้น  

แตอยางไรก็ตามจากแนวคดิขางตน เราจะตองทาํความเขาใจถึงองคความรูที่จะมาใชซ่ึงตองมีระบบ
จัดการองคความรูไดอยางเหมาะสม ซ่ึงอาจเรียกวาเปนการใชศาสตรและศิลป ในการบริหารจัดการที่ดีอยาง
เปนระบบ (State of The Art) ตั้งแตการวางแผนโครงการ การพิจารณาความเหมาะสม การสํารวจและ
ออกแบบ การประมาณราคาตนทุนและการจัดตั้งงบประมาณ โดยจดัมุมมองใหเหน็ภาพรวมถึงการลงทุน
อยางคุมคา มีการบริหารทรัพยากรไดอยางลงตัวและมีคณุภาพ 
 ในงาน Pavement Recycling เปนเทคโนโลยีใหมทีไ่ดมีการออกแบบและผลิตเครื่องมือเครื่องจักร
พิเศษที่มีความทันสมัยเพื่อใหเหมาะสมกบัระบบการทํางาน Recycling โดยใชความรูทางดานเครื่องจักรกล 
ดานอิเล็คทรอนิค มาใชเพื่อสนองใหไดตามแนวความคิดในการบูรณะปรับปรุงถนนลาดยางเดมิโดยใชวิธี 
Pavement Recycling ถึงแมวาสามารถผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อสนองการนี้ไดแลว แตส่ิงที่เปนปจจยั
สําคัญคือคน จะตองมีความใฝรู ความเอาใจใส ไมละเลยข้ันตอนของระบบตามแนวคิดการทํางาน Pavement 
Recycling จึงทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ การพัฒนาคนอยางตอเนื่องใหมีความรูเทาทันกับการเปลีย่นแปลง
ทางดานเทคโนโลยี โดยใหมีพื้นฐานความรูที่ดีพอที่จะสามารถมีกระบวนการทางความคิดแบบมองรอบดาน 
เทคโนโลยีที่พฒันาขึ้นจึงจะเกิดประโยชนตอสวนรวม 
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บทที่  10 
การควบคุมงานกอสรางผิวทางคอนกรีต 

 
1.  บทนํา 
 ในการควบคุมการกอสรางถนนคอนกรีตของกรมทางหลวง ใชมาตรฐานทางที่ ทล.-ม. 309/2544 
“มาตรฐานถนนปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต” เปนคูมือในการควบคมุงาน ซ่ึง ทล.-ม. 309 เปนมาตรฐานที่
ไดจากการนํา ทล.-ม. 409/2530 “มาตรฐานขอกําหนดการควบคมุงานกอสรางถนนปอรตแลนดซีเมนต
คอนกรีต” มาปรับปรุงใหทันสมัยและเพื่อใหเหมาะสมกับอนุกรมรหัสหมายเลขทะเบียนมาตรฐานของกรม
ทางหลวง ซ่ึงถาขึ้นตนดวยเลข 3 หมายถึงวัสดุคอนกรีต สวนถาขึ้นตนดวยเลข 4 หมายถึง วัสดุแอสฟลต จึง
เปลี่ยนเปน ทล.-ม. 309  
2. โครงสรางถนนคอนกรีตของกรมทางหลวง 
 โครงสรางถนนคอนกรีตที่กรมทางหลวงไดจัดสรางขึ้น แบงไดเปน 5 แบบ คือ  
 2.1 ผิวทางคอนกรีต + รองพ้ืนทาง Soil Aggregate ถนนที่กอสรางแบบนี้ คือ ถนนพหลโยธินชวง
อนุสาวรีย – ลาดพราว และถนนเพชรเกษม ชวง กรุงเทพฯ – นครปฐม ถนนพหลโยธินชวงอนุสาวรีย – 
ลาดพราว เมื่อสรางเสร็จและเปดใชงานไมเกิด Pumping และปญหาในการซอมบํารุง เนื่องจากใชรองพื้นทาง
เปนหินผุ Gradation ที่ดีและมีคา PI ต่ํา 
 สวนถนนสายเพชรเกษมชวง บางแค – นครปฐม เปดใชไดไมนานก็เกิด Pumping  หลายจดุสาเหตุ
เกิดจากใชลูกรังที่มี PI สูงมากผสมกับทรายเพื่อใชทําชัน้รองพื้นทาง 
 Pumping เกิดจากการที่น้ําซึมลงตามรอยแตกและรอยตอของถนนคอนกรีตที่ชํารุดใตแผนพื้น
คอนกรีต และวัสดุสวนละเอียดใตแผนพื้นคอนกรีตจะอุมน้ําสะสมไว เมื่อมีรถวิ่งผานแผนพืน้คอนกรีต   
บอย ๆ จะทําใหพื้นคอนกรีตเคลื่อนที่ขึ้นลงได และกระแทกน้ําผสมกับสวนละเอยีดขึน้มาดานบนถนนทําให
เกิดโพรงใตแผนพื้นคอนกรตี เปนสาเหตุทําใหคอนกรีตแตกหักหรืออาจทําใหคอนกรีตที่ติดกนัสองแผน
ระดับตางกนั 
 2.2 ผิวทางคอนกรีต + Soil Cushion + รองพื้นทางแบบ Lime Stabilized Clay ผลการเกิด Pumping 
สายกรุงเทพ- นครปฐม ทําใหวิศวกรที่ออกแบบใชช้ัน Sand Cushion ในโครงสรางถนนคอนกรีต โครงสราง
ถนนคอนกรีตที่มีลักษณะนีม้ีสายเดียว คือ ถนนวิภาวดีรังสิต ชวง ดินแดง – ดอนเมือง (ชองจราจรเกา) ถนน
สายนี้เมื่อเปดใชงานก็ไมเกิด Pumping และไมสรางปญหาในการซอมบาํรุง 
 2.3 ผิวทางคอนกรีต + Soil Cushion + รองพื้นทางแบบ Soil Aggregate โครงสรางของถนน
คอนกรีตแบบนี้ใชเปนครั้งแรกกับสายจรัลสนิทวงศ ใชงานไดดไีมเกดิ Pumping หลังจากนัน้มา กรมทาง
หลวงกใ็ชโครงสรางในลักษณะนี้กอสรางถนนคอนกรีตในแถบกรุงเทพ ซ่ึงทุกสายไมปรากฏความเสยีหาย
เนื่องจาก Pumping 
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 2.4 ผิวทางคอนกรีต + พื้นทางหินคลุก + รองพื้นทางแบบ Soil Aggregate เปนโครงสรางถนน
คอนกรีตที่กอสรางตั้งแตป 2535 เปนตนมา เชน สายบางปะอิน – นครสวรรค และสระบุรี – โคราช 
 2.5 ผิวทางคอนกรีต + Cement Modified Crushed Rock Base + รองพื้นทางแบบ Soil Aggregate 
เปนโครงสรางถนนคอนกรีตที่มีปริมาณจราจรสูงมาก และมีรถบรรทุกหนักผานมากเปนประจํา เชน สาย
รังสิต – สระบุรี 
 จากลักษณะโครงสรางถนนคอนกรีตทั้ง 5 แบบ ปจจุบันถนนคอนกรีตของกรมทางหลวงสวนใหญ
จะใชลักษณะโครงสรางตามแบบที่  3  คือ  ผิวคอนกรีต + Sand Cushion + รองพื้นทางแบบ Soil Aggregate  
 ซ่ึงใน ทล. -ม. 309/2544 “ถนนปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต” จะเขียนวิธีควบคุมการกอสรางถนน
คอนกรีตไวอยางละเอียด ซ่ึงนายชางควบคุมงานถาอานมาตรฐานก็จะสามารถควบคุมงานไดอยางถูกตอง 
ดังนั้นบทความนี้จะเขียนถึงเฉพาะประเด็นสําคัญที่ควรระมัดระวังในการควบคุมงานกอสรางถนนคอนกรีต 
3. การควบคุมงานกอสรางถนนคอนกรีต 

ในการควบคุมคุณภาพคอนกรีต อาจแบงเปนขั้นตอนที่สําคัญได 4  ขั้นตอน  คือ    
- การควบคุมคณุภาพวัสดุทีใ่ชในการผสมคอนกรีต 
- การควบคุมการออกแบบสวนผสมคอนกรีต 
- การควบคุมโรงผสมคอนกรีต 
- การควบคุมงานกอสรางที่หนางาน 

 3.1 การควบคมุคุณภาพวัสด ุ
3.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด ตองเปนปอรตแลนดซีเมนตประเภท 1 ที่มีคุณภาพตาม

มอก.15 เนื่องจากปูนซีเมนตในบานเราผลิตโดยโรงงานใหญไดมาตรฐาน มีการใชอยางแพรหลายมีผล
บันทึกการใชงานที่ดี ปูนซีเมนตที่ไดรับ มอก. สามารถนํามาใชไดเลย โดยไมตองทําการทดสอบอีก ในกรณี
สงสัยในคุณภาพใหสุมเก็บตัวอยางทดลอง ในงานกอสรางถนนคอนกรีต ถาปูนซีเมนตในสวนผสมคอนกรีต
นอยจะทําใหคอนกรีตไมแกรง เกิดการหลุดรอนทําใหหินใหญโผลเกิดหนาที่หยาบทําใหผิวถนนไมเรียบ 
และถาเกิดมากจะทําใหถนนแตกไดในเวลาเดียวกัน 

3.1.2 มวลรวมละเอียดหรือทรายผสมคอนกรีต ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานขอกําหนดที่
ทล.– ก 201/2544   “ขอกําหนดมวลรวมละเอียดสําหรับผสมคอนกรีต” ทรายผสมคอนกรีตที่ละเอียดมาก 
และสกปรกมีดินปน จะทําใหคอนกรีตเกิดการแตกราวได เนื่องจากดินจะหดตัวมาก และทําใหผิวหลุดเปน
หนาขาวตังไดภายหลังเปดการจราจร 
  3.1.3 มวลรวมหยาบ หรือหินผสมคอนกรีต ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานขอกําหนดที่ ทล. 
– ก.202/2544   “ขอกําหนดมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต” หินที่สกปรกและดินปนจะทําใหคอนกรีต
หลุดจากหิน จะทําใหเกิดหนาที่หยาบถนนไมเรียบ ความเสียหายอาจเกิดมากจนทําใหถนนแตกในที่สุด 
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3.1.4 น้ํา ที่จะนํามาใชผสมคอนกรีตตองสะอาดปราศจากสารตาง ๆ ที่เปนอันตรายตอ
คอนกรีต น้ําที่ไมสะอาดจะทําใหคอนกรีตมีกําลังรับแรงต่ํา การพัฒนากําลังอัดชา เมื่อเปดใชงานผิวหนาถนน
จะหลุดลอกทําใหเกิดผิวหนาที่ไมเรียบและทําใหถนนแตกไดงาย ถาสงสัยในคุณภาพน้ําใหสงทดลอง
คุณภาพ 
  3.1.5 สารผสมเพิ่ม    ปจจุบันสารผสมเพิ่มไดเขามามีบทบาทอยางมากในงานคอนกรีตบาน
เรา  เนื่องจากคอนกรีตที่ใชสารผสมเพิ่มจะมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับการทํางานมากขึ้น เชน เพิ่ม
ความสามารถในการเทได หนวงการกอตัว เนื่องจากบานเราเปนเมืองรอน คอนกรีตจะ Set ตัวเร็ว การหนวง
การกอตัวจะใหมีเวลาทํางานมากขึ้นและแกปญหาการเกิด Cold joint  

สารเคมีผสมเพิ่มที่ใชตองมีคุณสมบัติตาม มอก.733 ซ่ึง มอก. 733 ไดแบงสารเคมีผสมเพิ่ม
ตามลักษณะการใชงานได  7  ประเภท  คือ 

(1) สารลดน้ํา หรือ Plasticizer คุณลักษณะการใชงานที่สําคัญตองลดน้ําไดไมนอยกวารอย 
ละ 5 

(2) สารหนวงการกอตัว คุณลักษณะการใชงานที่สําคัญตองหนวงการกอตัวของคอนกรีตไม 
นอยกวา 1 ช่ัวโมง แตไมเกิน 3 ช่ังโมงครึ่ง 

(3) สารเรงการกอตัว ตองเรงการกอตัวระยะตนเร็วข้ึนไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง แตไมเกิน 3 ช่ัว 
โมงครึ่ง 

(4) สารลดน้ําและหนวงการกอตัว เปนสารเคมีผสมเพิ่มที่ใชมากที่สุดในบานเรา มี
คุณลักษณะการใชงานเชนเดียวกับสารลดน้ําและหนวงการกอตัว 

(5) สารลดน้ําและเรงการกอตัว มีคุณลักษณะการใชงานเชนเดียวกับสารลดน้ําและเรงการ
กอตัว 

(6) สารลดน้ําพิเศษ หรือ Superplasticizer ตองลดน้ําไดไมนอยกวารอยละ 12 สวนใหญใช
กับคอนกรีตที่ตองการกําลังสูง เชน คานคอนกรีตอัดแรง 

(7) สารลดน้ําพิเศษและหนวงการกอตัว มีคุณลักษณะการใชงานเชนเดียวกับสารลดน้ํา
พิเศษและหนวงการกอตัว 
 ใน Brochure เอกสารผูผลิตน้ํายาผสมคอนกรีตสวนใหญจะอางประเภทน้ํายาผสมคอนกรีตตาม 
ASTM ซ่ึง ASTM จะแบงเปน 7 ประเภท คือ Type A – G ซ่ึง มอก. ก็ใช ASTM อางอิง Type A จะตรงกับ
ประเภท 1 และเรียงตามลําดับ โดย Type G ตรงกับประเภท 7 
ขอควรระวังในการใชงาน สารเคมีผสมเพิ่ม 
 (1) สารเคมีผสมเพิ่มที่นํามาใชตองมีคุณสมบัติตาม มอก. 733 และตองมีขอมูลเทคนิคที่สําคัญ เชน 
  - ผลของสารผสมเพิ่มตอคอนกรีต 
  - สวนประกอบที่สําคัญ 
  - ปริมาณที่ควรใช และขอเสียที่เกิดจากการใชปริมาณเกินกําหนด 
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 (2) ควรใชปริมาณตามที่ผูผลิตแนะนํา พรอมทั้งตรวจดูผลจะเปนไปตามขอกําหนดหรือไม 
 (3) ตองวัดการผสมที่แนนอน เนื่องจากอัตราการใชสารเคมีผสมเพิ่มประมาณ 0.1 – 0.3 เปอรเซ็นต 
ถาปริมาณที่เติมลงไปไมแนนอน เชน สารหนวงการกอตัว ซ่ึงถาใสมากเกินไป จะทําใหคอนกรีตไมแข็งตัว 
ซ่ึงเกิดขึ้นบอย ๆ 
 (4) ผลของสารผสมเพิ่มตอคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
  3.1.6 แผงลวดตาขาย เปน Temperature Steel ใสแผนพื้นคอนกรีตทําหนาที่ปองกันการ
แตกราวจากการขยายตัวที่เกิดขึ้นในแผนพื้นคอนกรีต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตลอดวัน เหล็ก
เสริมขนาดเล็ก และ Spacing แคบ จะทํานาที่ Temperature Steel ไดดีกวาเหล็กขนาดใหญแต Spacing กวาง 
  การวางตําแหนงแผงลวดตาขายตองวางใหถูกตอง ตามแบบเพื่อใหทําหนาที่ Temperature 
Steel ไดอยางถูกตอง 
  3.1.7 เหล็กเดือย (Dowel Bar) เปนเหล็กที่ใชตามแนวรอยตอตามขวางซึ่งประกอบดวย 
รอยตอเผ่ือหด รอยตอเผ่ือขยายและรอยตอกอสราง ซ่ึงในงานกอสรางถนนคอนกรีตรอยตอตามขวางถือเปน
รอยตอวิกฤต ซ่ึงจะเกิดเสียหายไดงายเมื่อเปดใชงาน เหล็กเดือยเปนเหล็กผิวเรียบกลม ทําหนาที่เปนตัวถาย
น้ําหนักของลอรถ ระหวางแผนพื้นคอนกรีตแผนหนึ่งไปยังแผนพื้นคอนกรีตอีกแผนหนึ่ง เหล็กเดือยมีปลาย
สองปลายฝงอยูในแผนพื้นคอนกรีต ปลายดานหนึ่งเนื้อเหล็กจะสัมผัสกับคอนกรีตโดยตรง เรียกปลายดานนี้ 
Fixed End ปลายอีกดานหนึ่งจะเคลือบดวยยางมะตอยหรือทาสีและทาจาระบีทับ เพื่อปองกันไมใหเนื้อ
คอนกรีตสัมผัสกับคอนกรีตโดยตรง ชวยใหแผนพื้นคอนกรีตที่หอหุมปลายดานนี้สามารถเคลื่อนที่ไดบาง
เล็กนอย ซ่ึงเรียกปลายดานนี้วา Free End  

เนื่องจากรอยตอตามขวางจะตองขยับตัวไดบางเล็กนอย โดยมีเหล็กเดือยเปนตัวถายน้ําหนัก
ระหวางแผนพื้นคอนกรีตที่อยูติดกัน ดังนั้นเหล็กเดือยจะตองวางใหขนานกับแนวกึ่งกลางถนนไมเอียงใน
แนวราบและแนวดิ่ง 

เหล็กเดือยที่วางเอียงไมวาในแนวราบหรือแนวดิ่ง หรือเหล็กเดือยที่ผิวไมเรียบจะทําใหแผน
พื้นคอนกรีตตรงบริเวณรอยตอขยับตัวไมได ทําใหเกิดรอยตอยึด (Freeze joint ) เปนสาเหตุใหแผนพื้น
คอนกรีตแตกได การเกิดรอยตอยึดที่รุนแรง จะทําใหแผนพื้นคอนกรีตแสดงพฤติกรรมของแผนพื้นยาว อาจ
ทําใหคอนกรีตเกิดรอยแตกระหวางรอยตอได 
  3.1.8 เหล็กยึด (Tie Bar) เหล็กยึดใสตามแนวรอยตอตามยาว เพื่อปองกันการขยับตัวทาง
ดานขางของแผนพื้นคอนกรีต ซ่ึงอาจเกิดจากการบิดตัวของแผนพื้นคอนกรีต เนื่องจากการยืดหดตัว หรือ
น้ําหนักรถ เหล็กยึดจะเปนเหล็กขอออย ทําหนาที่ยึดแผนพื้นคอนกรีตใหอยูในที่ โดยปกติดเหล็กยึดจะไม
สรางปญหาในงานถนนคอนกรีตเหมือนเหล็กเดือย 
  3.1.9 ปลอกเหล็กเดือย เปนโลหะหรือวัสดุสังเคราะหที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชาง
โครงการฯ ใชสําหรับสวมเหล็กเดือย เพื่อกอสรางรอยตอเพื่อเผ่ือขยาย เพื่อชวยใหคอนกรีตขยายตัวได
ปองกันความเสียหายจากการเกิด Blow Out 
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  3.1.10 วัสดุอุดรอยตอคอนกรีต (Joint Filler) ใชสําหรับอุดรอยตอเพื่อขยาย เชนชานออย 
  3.1.11 วัสดุทารอยตอ (Joint Primer) วัสดุทารอยตอ จะชวยใหเกิดการยึดจับระหวางผิว
คอนกรีตและวัสดุยารอยตอ 
  3.1.12  วัสดุยารอยตอ (Concrete Joint Sealer) ทําหนาที่ปองกันน้ําซึมลงตามแนวรอยตอ 
วัสดุอุดรอยตอที่หมดอายุจะทําใหเกิดการไหลซึมของน้ําผานตามแนวรอยตอผานไปสะสมในชั้นทางใตแผน
พื้นคอนกรีตอันเปนสาเหตุของการเกิด Pumping กอใหเกิดโพรงใตแผนพื้นคอนกรีต ทําใหคอนกรีตแตกได 
นอกจากนี้วัสดุยารอยตอที่หมดอายุจะเปนวัสดุที่ไมมีการคืนตัวทําใหกรวดและหินกอนเล็กๆ เขาไปอุดใน
ชองวางเปนเหตุใหเกิดรอยบิ่นตามขอบรอยตอทําใหการขับขี่ยวดยานไมราบเรียบ การควบคุมคุณภาพวัสดุ
ยารอยตอควรนําวัสดุยารอยตอมาสตอกกอนแลวสุมเก็บตัวอยางทดลองเพื่อปองกันการนําวัสดุยารอยตอที่
ไมมีคุณภาพมาใช 
 3.2 การควบคุมการออกแบบสวนผสมคอนกรีต 
  วัตถุประสงคของการควบคุมการออกแบบสวนผสมเพื่อใหไดคอนกรีตสดและคอนกรีตที่
แข็งตัวแลวมีคุณสมบัติ เปนไปตามขอกําหนด  ของงานกอสราง  เชน  คอนกรีตสดจะมีการกําหนด 
ความสามารถเทได หรือ  Slump สวนคอนกรีตที่แข็งตัวแลวจะมีการกําหนด กําลังรับแรงอัด เปนตน 
  กอนเริ่มดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต ผูรับจางจะตองดําเนินการออกแบบสวนผสม
คอนกรีต ใหมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในแบบ ซ่ึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบการออกแบบสวนผสมดังนี้ 

3.2.1 พิจารณาศึกษา  ทบทวน  ขอกําหนด   เชน กําลังรับแรงอัดต่ําสุด ปริมาณซีเมนตต่ํา 
สุดตอ  1  ลูกบาศกเมตร   คาความยุบตัว  และ  อัตราสวนน้ําตอซีเมนต 
  ในการออกแบบสวนผสมคอนกรีต ขอกําหนดของกรมทางหลวง กําลังรับแรงอัดที่ใชใน
การออกแบบตองสูงกวาคากําลังรับแรงอัดที่กําหนดในแบบ โดยใชสมการดังนี้ 
 
  fcr = fc’ +  ks 
 โดยที่ 
  fcr คือ กําลังรับแรงอัดเปาหมายที่ตองการ หรือ รับแรงอัดที่ใชในการออกแบบ 
  fc’ คือ กําลังรับแรงอัดที่กําหนดในแบบ 
  k  คือ คาคงที่ 
  s คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกําลังรับแรงอัดจากกอนตัวอยาง   

30  คาหรือมากกวา 
 คา  k   ไดมาจากหลักวิชาสถิติในเรื่องเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 
 

คารอยละของกําลังที่ต่ํากวา  fc' คา  K 
20 0.842 
10 1.282 
5 1.645 

2.5 1.960 
2 2.054 
1 2.326 
0 3.000 

 
ตามมาตรฐานทั่วไปจะตองออกแบบใหโอกาสที่กําลังอัดเฉลี่ยต่ํากวากําลังอัดที่ออกแบบไม

เกิน  5% 
ในกรณีไมมีขอมูลเกาของสวนผสมคอนกรีต   แนะนําใหออกแบบสวนผสมคอนกรีต

เพื่อใหมีกําลังรับแรงอัดสูงกวาความตานทานแรงอัดที่กํานดไมนอยกวา  5  เมกะปาสคาล เชน แบบกําหนด
แรงอัด 325 กก./ซม. 2  

3.2.2 ทดลองผสมและตรวจสอบผลที่ไดเพื่ออนุมัติการใชงาน    เมื่อเห็นชอบในรายการ 
คํานวณและผลการทดสอบวัสดุที่ใชผสมคอนกรีตแลว   ผูรับจางจะตองทําการทดลองผสมคอนกรีตเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ   เชน   ความสามารถเทได   กําลังรับแรงอัด Modulus of Rupture เพื่อตรวจสอบ
วาคอนกรีตดังกลาวมีความเหมาะสม 

3.3 การควบคุมโรงผสมคอนกรีต 
การควบคุมโรงผสมคอนกรีตเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อจะใหไดคอนกรีตที่มี

สวนผสมตามที่ออกแบบสวนผสมไว ถาการออกแบบสวนผสมดีแตในโรงผสม มาสามารถผสมไดตามที่
ออกแบบก็จะทําใหไดคอนกรีตมีคุณภาพไมดี ขั้นตอนในการควบคุมโรงผสมคอนกรีตมีดังนี้ 

3.3.1 สุมเก็บตัวอยางวัสดุจากโรงผสมคอนกรีต   นํามาตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเชน 
หิน, ทราย สกปรกหรือไม และตองมีขนาดคละที่ดี ตรวจสอบถังบรรจุซีเมนตมีเถาลอยหรือไม ถายุงใดบรรจุ
เถาลอยหาม Load ปูนยุงนั้นเขาหองผสม 

3.3.2 ตรวจสอบโรงงานผสมคอนกรีต 
(1) การตรวจสอบอุปกรณของโรงผสม 

- ยุงใสวัสดุ  (Bin) ตองมีความแข็งแรงสามารถกักเก็บวัสดุแตละชนิดไมปะปนกัน    
พื้นลางของยุงใสวัสดุควรเทคอนกรีต   หรือลงวัสดุปรับรองพื้น   เพื่อไมใหวัสดุพื้นดินเดิมมาปะปนขณะทํา
การลากวัสดุขึ้นยุง 
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- ชองปลอยวัสดุจากยุงและถังชั่งน้ําหนัก   ทําการตรวจสอบชองปลอยวัสดุจากยุง 
ลงถังชั่งน้ําหนัก จะตองสามารถบังคับเปดใหไดจํานวนวัสดุที่ปลอยลงถังชั่งน้ําหนักไดแนนอนและสามารถ
ปดไดสนิทเมื่อไดปริมาณวัสดุที่ตองการ   ถังชั่งน้ําหนักตองสามารถปลอยวัสดุออกจากถังเขาเครื่องผสมได
หมดขณะทํางาน 
   - เครื่องผสม  (Mixer)   ทําการตรวจสอบเครื่องผสม   โดยตองมีเครื่องตั้งเวลาผสม   
และทําการปรับตั้งเวลาในการผสมใหเหมาะสม   ตรวจสอบใบมีดหลังผสมตองมีความสึกหรอไมเกิน  10  
เปอรเซ็นต 

(2) ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ําหนัก 
   - เครื่องชั่งน้ําหนักวัสดุมวลรวม   ทําการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ําหนัก  หิน  และ  
ทราย   โดยใชตุมน้ําหนักมาตรฐาน จะตองมีความละเอียดผิดพลาดไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนักที่ช่ัง 
   - เครื่องชั่งน้ําหนักปูนซีเมนต   ทําการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ําหนักปูนซีเมนต  โดย
ใชตุมน้ําหนักมาตรฐาน จะตองมีความละเอียดผิดพลาดไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนักเชนกัน  และทําการ
ตรวจสอบการปลอยปูนซีเมนตจากยุงชั่ง   จะตองปลอยใหหมดทุกครั้ง   โดยเครื่อง  Vibrate   ของถังชั่ง
ปูนซีเมนตจะตองทํางานขณะปลอยปูนซีเมนต 

- มาตรวัดปริมาณน้ํา   ทําการตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ําที่จะใชผสมคอนกรีต
ใหไดปริมาตรถูกตอง 

3.3.3 การควบคุมการผสม  
- ปรับสัดสวนการผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสมวัสดุ โดยทั่วไปในการ

ออกแบบคอนกรีตจะใชน้ําหนักวัสดุที่สภาวะอิ่มตัวผิวแหง ซ่ึงวัสดุที่ใชผสมอาจจะมีความชื้นมากขึ้นหรือ
นอยกวาสภาวะดังกลาว จะตองปรับลดหรือเพิ่มน้ําหนักเนื่องจากความชื้น 
   - เวลาที่ใชจะตองเหมาะสม ตามมาตรฐานคอนกรีตหนึ่งลูกบาศกเมตรควรใชเวลา
ผสม 1 นาที การผสมนานเกินไป ทําใหเกิดผลเสียคือ วัสดุมวลรวมที่ใชผสมจะแตก ทําใหสวนละเอียด
เพิ่มขึ้นและทําใหความสามารถเทไดลดลง ผลของแรงเสียดทานทําใหความรอนของคอนกรีตเพิ่มขึ้นกําลัง
คอนกรีตจะลดลง 
  3.3.4 การควบคุมคอนกรีต ในการผสมคอนกรีตจากโรงผสม ผูควบคุมการผสมจะตองแจง
ขอมูลการผสมและติดตามตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต   ที่ออกจากโรงผสมใหไดสัดสวนตามที่ออกแบบ
ไวดังนี้ 
   - การออกใบนําสงคอนกรีตจากโรงผสม  เพื่อเปนการใหขอมูลแกชางควบคุมงาน
วาเปน Mix ใด , ปริมาตรคอนกรีตเทาไร ออกจากโรงผสมเวลาใด เพื่อใหชางควบคุมงานตรวจสอบที่หนา
งานและใชเทคอนกรีตโครงสรางที่ถูกตอง 
   - ตรวจสอบคาการยุบตัวและเก็บตัวอยางทดสอบเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพของคอนกรีตกอนออกจากโรงผสมกับคอนกรีตหนางาน 
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 3.4 การควบคุมคุณภาพที่หนางาน  
  3.4.1 การเตรียมชั้นทรายรองถนนคอนกรีต  

ทรายรองพื้นทางคอนกรีตจะทําหนาที่ระบายน้ําออกจากใตแผนพื้นคอนกรีต เพื่อปองกัน 
การเกิด Pumping และยังชวยปองกันการแทรกตัวของวัสดุสวนละเอียดในชั้นรองพื้นทาง (ในกรณีวัสดุช้ัน
รองพื้นทางมี PI สูง และมีสวนละเอียดมาก) ดังนั้นทรายรองพื้นทางคอนกรีตจะตองสะอาดและปราศจาก
กอนดินเหนียวเพื่อใหสามารถระบายน้ําไดดี ทรายที่สกปรกจะระบายน้ําไมดี 
  กอนเทคอนกรีตตองเกลี่ยทรายใหเรียบ พนน้ําใหทรายอิ่มตัวพรอมทั้งบดทับใหแนน ถาพื้น
ลางไมแนนคอนกรีตเคลื่อนทรุดตัวลงขณะที่กําลังจะแข็งตัวจะทําใหเกิดการแตกราวได นอกจากนี้พื้นลางจะ
ดูดน้ําจากคอนกรีตสดทําใหคอนกรีตสดเสียน้ําอยางรวดเร็วเปนสาเหตุใหเกิดการแตกราวได 
  3.4.2 การตั้งแบบ  

ตรวจสอบแบบที่นํามาใชตองไมบิด โกง งอ แบบจะตองตอกยึดใหมั่นคงแข็งแรงไดระดับ 
และแนวถูกตองกอนเทคอนกรีต การเคลื่อนตัวของแบบอาจเปนสาเหตุใหเกิดการแตกราวได 
  3.4.3 การเทคอนกรีต 

 อาจเทคอนกรีตช้ันเดียวหรือเทเปนสองชั้น ถาเทคอนกรีตช้ันเดียวเมื่อวางเหล็กเสริมได 
ตําแหนงและระดับเรียบรอยแลว จะตองจัดเตรียมแทงคอนกรีตหรือเหล็กขาหยั่ง เพื่อหนุนเหล็กเสริมไมให
แอนตัวตลอดแผงของเหล็กเสริม ถาเทสองชั้น ช้ันลางจะตองเทและอัดแทงคอนกรีตใหไดระดับที่จะวาง
เหล็ก ในการเทคอนกรีตเพื่อปองกันการแยกตัวการปฏิบัติดังนี้ 
  (1) หามใชเครื่องสั่นสะเทือนในการทะลายกองคอนกรีต ใหใชเครื่องเกลี่ยแตงที่เหมาะสม 
  (2) ควรเทคอนกรีตใหเปนชั้นสม่ําเสมอ ไมใชกองเปนภูเขาหรือเปนชั้นตามแนวเอียง 
  (3) ความหนาของการเทแตละชั้น ควรเหมาะสมกับวิธีการใชเครื่องสั่นสะเทือน  
  (4) เทคอนกรีตอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิด Cold joint 
  (5) คอนกรีตในแตละชั้น การไดรับจี้เขยาใหอัดแนนกอนที่จะเทคอนกรีตชั้นตอ ๆ ไป ควร
เทในขณะที่คอนกรีตช้ันลางยังเหลวอยู เพื่อจะไดโครงสรางที่มีเนื้อเดียวกัน 
  3.3.4 รอยตอ 

 รอยตอตาง ๆ จะตองกอสรางใหเปนไปตามแบบ โดยวัสดุที่ใชกอสรางรอยตอตองอยูใน 
สภาพที่ถูกตองเรียบรอย เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย ตามที่กลาวมาแลวในหัวขอวัสดุ 
  การตัด Joint ตองใชเครื่องตัดหามฝงโฟม หรือใชใบมีดนํารอง การบิ่นของรอยตอคอนกรีต
มีสาเหตุสําคัญมาจากกําลังของคอนกรีตบริเวณรอยตอต่ํากวาบริเวณอ่ืน อันเปนผลมาจากทํารอยตอโดยไม
ใชเล่ือยตัด หรือรอยตอบิ่นของรอยตออาจมีสาเหตุมาจากรอยตอไมเรียบ ทําใหเกิดแรงกระแทกระหวางลอ
รถกับผิวคอนกรีตอันเปนเหตุใหผิวหนาคอนกรีตแตกได 
  โดยปกติใหเร่ิมทําการตัดเพื่อทํารอยตอเผ่ือหดในระหวาง 6 – 24 ช่ัวโมงหลังเทคอนกรีต
แลว การตัดรอยตอเร็วเกินไปจะทําใหรอยตอไมเรียบ การตัดชาเกินไปจะทําใหเกิดรอยแตกตามขวางถนน 
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  3.4.5 การบม 
หลังจากกวาดและแตงคอนกรีตเสร็จ ใหรีบบมคอนกรีตดวยวิธีการที่ถูกตองและครบ

กําหนดเวลา เพื่อใหไดคอนกรีตที่มีความทนทานรับกําลังไดสูงและเพื่อปองกันการแตกราวของคอนกรีต 
โดยรักษาระดับอุณหภูมิใหเหมาะสม และลดการระเหยของน้ําใหนอยที่สุด 
  ในการบมคอนกรีต ความชื้นในคอนกรีตเปนสิ่งสําคัญมาก ไมวากอนหรือหลังการบม ถา
อัตราการระเหยของน้ําที่ผิวหนาคอนกรีตเร็วกวาอัตราการเยิ้มผิวหนาคอนกรีตจะหดตัวทําใหเกิดการ
แตกราวได 
  3.4.6 วัสดุยารอยตอ  

ทําความสะอาดรอยตอ รอยตอจะตองแหงปราศจาก ฝุน กรวด ทราย และจะตองขจัด
ซีเมนตสวนเกินออกจากผนังรอยตอใหหมด การใหความรอนวัสดุยารอยตอตองเปนไปตามขอกําหนด 
อุณหภูมิขณะที่หยอดวัสดุยารอยตอใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต ระดับการหยอดตองต่ํากวาของ
รอยตอเล็กนอย 
  3.4.7 การเปดการจราจร  

สามารถเปดการจราจรไดเมื่อคอนกรีตอายุไมนอยกวา 14 วัน ในกรณีที่จําเปน เชน บริเวณ
ทางเชื่อม อาจยอมใหเปดการจราจรไดถาคากําลังรับแรงอัดของแทงคอนกรีตไดไมต่ํากวาที่กําหนดในแบบ 
การเปดการจราจรใหรถบรรทุกหนักผานเร็วเกินไปอาจทําใหคอนกรีตเสียหายได 
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บทที่  11 
การควบคุมคุณภาพคอนกรีต 

 
กอนเริ่มงาน 

การควบคุมโรงงานผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปและผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อนําไปใชที่หนางานของ
การกอสรางของกรมทางหลวงควรยดึถือการปฎิบัติตามขอแนะนําดังตอไปนี ้
1. การทดสอบวสัดุกอนการผสมเพื่อใชงาน 

1.1 ปูนซีเมนตผง  ตองทําการสงปูนซีเมนตผงของผลิตภัณฑซีเมนตเครื่องหมายการคาที่จะ
นําไปใชในงานกอสรางนั้นๆทั้งหมดเพื่อทําการทดสอบสวนผสมทางดานเคมีโดยจะตองมีสวนผสมให
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม  มอก.  15  เลม  1-2532  หรือ  ASTM  C – 150  Type  I  และ
จะตองเปนซีเมนตผงปอรตแลนดธรรมดาประเภทหนึ่งเทานั้น ในกรณีที่จะใชปูนซเีมนตผงประเภทอื่น (อาทิ
เชน  Type  III) จะตองยึดถือปฎิบัติตามมาตรฐาน มอก.  และ ASTM เดยีวกัน ในกรณีที่ปนูซีเมนตผงถูก
นํามาเก็บไวใน Silo เกินกวา 45 วัน ไมควรนํามาใชเนื่องจากอาจจะเกดิการจับตวักันเปนกอนเนื่องมาจาก
ความชื้นใน Silo กอนแลว 
     การทดสอบคุณภาพ 
- สงทดสอบคุณภาพกอนการใชงานครั้งแรกไมต่ํากวา 30 วนั 
- สงทดสอบคุณภาพ 1 คร้ังตอทุกปริมาณคอนกรีตสําเร็จรูปที่ใชงานจํานวน 10,000 ลบ.ม. 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพของปูนซีเมนตผงที่ใชงานอยู 
      มาตรฐานที่ทดสอบ 
- มาตรฐานเลขที่ มอก. 15 
- ASTM C 150 Type I  “ Specification for Portland Cement ” หรือ ASTM  C 150 Type III (กรณีใช

ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท  3) 
1.2   วัสดุมวลรวมหยาบ ที่นํามาใชในสวนผสมจะตองมาจากแหลงเดียวกันตลอดการกอสราง หากมี

การเปลี่ยนแปลงแหลงวัสดุใหม ตองทําการตรวจสอบคุณสมบัติใหมทั้งหมด โดยหากลักษณะและคุณสมบตัิ
เปลี่ยนไป เชน ลักษณะผิว รูปราง ความละเอียด ความชื้น ความถวงจําเพาะ หนวยน้ําหนัก หรือส่ิงอื่นที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากและอาจจะมีผลโดยตรงกับอัตราสวนระหวางวัสดุมวลรวมหยาบกับซีเมนตที่อาจ
เปลี่ยนไป (ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากรายการคํานวณหรือ  Trial  Mix  ซ่ึงออกแบบไวในขั้นตอนแรก) 
เจาหนาทีต่รวจสอบและแนะนําวัสดุสรางทางจะตองทําการแจงใหนายชางโครงการฯทราบเพื่อแจงใหผูรับ
จางทําการผสมทดลอง (Trial  Mix) ใหมโดยการใชรายการคํานวณใหมตามคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม
หยาบจากแหลงวัสดุใหมที่ทดสอบได  โดยการควบคุมงานทั้งหมดจะตองเปนไปตามขอกําหนดและทล.-ม.
309/2544  อยางเครงครัด 
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        การทดสอบคุณภาพ 
- สงทดสอบขนาดคละของวัสดุ (Sieve  Analysis)  และความสึกหรอของวัสดุ (Los Angeles Abrasion) 

กอนการใชงานครั้งแรกไมต่าํกวา 30 วัน 
- ทําการทดสอบคุณภาพ 1 คร้ังตอทุกปริมาณวัสดุมวลรวมหยาบทุก 5,000  ลบ.ม. 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพของวัสดุมวลรวมหยาบควรสงใหสํานักฯทดสอบทุกๆ 1,000 ลบ.ม. 
         มาตรฐานที่ทดสอบ 
- ทล.-ท.202/2515  “ วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ  Coarse  Aggregate โดยใชเครื่อง Los Angeles 

Abrasion ”  
- ทล.-ท.204/2516 “ วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบไมลาง  ” 
- ทล.-ท.213/2531 “ วิธีการทดลองหาคาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม ”  

1.3 วัสดุมวลรวมละเอียด ที่จะนํามาใชในสวนผสมไดตองเปนไปตามขอกําหนดและทล.-ม.
309/2544  โดยจะตองทําการทดสอบคุณสมบัติตางๆเชน  ขนาดคละ  ความสะอาดของวัสดุ  หากวัสดุมวล
รวมละเอียดมปีริมาณสิ่งปลอมปนมากและทําใหความแข็งแรงของคอนกรีตลดลงเกนิกวารอยละ 5 จะตอง
ทําการทดสอบหาเปอรเซนตของสิ่งปลอมปนดวย หากมีการเปลีย่นแปลงแหลงวัสดุหรือมีการตรวจสอบ
พบวาคุณสมบตัิของวัสดุมวลรวมละเอียดเปลี่ยนแปลงไป  เชน  คาโมดูลัสความละเอียดเปลี่ยนแปลงไปจาก
คาทดสอบไดในตอนแรกมากกวา 0.2 จากคาที่ใชในการออกแบบสวนผสมไวใหผูควบคุมงานแจงใหนาย
ชางโครงการฯทราบเพื่อแจงใหผูรับจางทําการผสมทดลอง (Trial  Mix) ใหมโดยใชรายการคํานวณใหมตาม
คุณสมบัติของวัสดุมวลรวมละเอียดจากแหลงวัสดุใหมที่ทดสอบไดโดยการควบคุมงานทั้งหมดจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดและ  ทล.-ม.309/2544  อยางเครงครัด 
         การทดสอบคุณภาพ 
- สงเพื่อทดสอบขนาดคละของวัสดุ (Sieve  Analysis) และทดสอบ  Organic  Impurities  กอนการใชงาน

คร้ังแรกไมตากวา  30  วัน 
- ทําการทดสอบคุณภาพ  1  คร้ังตอทุกปริมาณวัสดุมวลรวมละเอียด  1,000  ลบ.ม. 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพของวัสดุมวลรวมละเอียดควรสงใหสํานักฯทดสอบทุกๆ 1,000  ลบ.ม. 
         มาตรฐานที่ทดสอบ 
- ทล.-ท.202/2515  “ วิธีการทดลองหา  Organic  Impuritise  ในทรายสําหรับคอนกรีต ” 
- ทล.-ท.204/2516   “ วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผานตะแกรงแบบไมลาง  ” 
- ทล.-ท.213/2531   “ วิธีการทดลองหาคาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม ”  

1.4 น้ํา  ที่ใชผสมจะตองเปนน้ําสะอาด  ปราศจากสารเจือปนที่อาจมีผลตอคุณภาพของคอนกรีต
และเหล็กเสริมได  โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดการกอสรางทางหลวงและมาตรฐาน  ทล.-ม.309/2544 
หรือ  AASHTO  T  26:Quality of Water to be used in Concrete และหากมีกรณีที่สงสัยวาน้ําอาจมคีุณสมบัติ
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ไมเหมาะสมที่ใชผสมหรือบมคอนกรีตใหทําการทดลองคุณภาพน้ําตาม AASHTO  T 106 :Compressive 
Strength of Hydraulic Cemen  Mortar (โดยทําการตรวจสอบที่หนางาน) 
   การทดสอบคุณภาพ 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพของน้ําควรสงใหสํานักฯทดสอบทันที 
   มาตรฐานทีท่ดสอบ 
- AASHTO T 26:Quality of Water to be used in Concrete 
- AASHTO T 106:Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortar 

1.5 สารผสมเพิ่ม  สารผสมเพิ่ม หมายถึงสวนผสมอื่นๆนอกเหนือไปจากปูนปอรตแลนด 
ซีเมนต น้ํา มวลรวมหยาบ และมวลรวมละเอียด โดยจะทาํการผสมเขาไปในสวนผสมกอนหนา หรือระหวาง
การผสมใชงาน การใชสารผสมเพิ่มทุกชนิดจะตองไดรับอนุมัติจากนายชางโครงการฯเปนลายลักษณอักษร
กอนการใชงานจริงไมต่ํากวา  30  วัน  สารผสมเพิ่มมีหลายชนิดแบงออกเปนดังนี ้

1.5.1 สารกักกระจายฟองอากาศ (Air Entraining Admixtures) เปนสารผสมเพิ่มที่กอใหเกดิ
ฟองอากาศเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.25-1.00 มิลลิเมตร มีปริมาณที่สามารถควบคุมได ฟองอากาศเหลานี้
จะชวยใหคอนกรีตมีความคงทนตอการแข็งตัวของน้ํา ไมคอยมีความจาํเปนตองใชงานในประเทศแถบรอน 
  การทดสอบคุณภาพ 
- กอนการใชงานครั้งแรกไมต่าํกวา 30 วัน 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพของสารกักกระจายฟองอากาศ  
  มาตรฐานทีท่ดสอบ  
- ASTM C 260-77  “ Specification For Air Entraining Admixtures for Concrete  ” 

1.5.2 สารเคมีผสมคอนกรีต (Chemical Admixtures) เปนสารละลายเคมีเพื่อลดปริมาณน้ําใน
สวนผสม  และ/หรือเพื่อเปล่ียนระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต สารเคมีผสมคอนกรีตแบงออกเปน 7 
ประเภทดังนี ้
             ประเภท  A  สารลดปริมาณน้ํา (Water Reducing) 
             ประเภท  B  สารยืดเวลาการกอตวั (Retarding) 
             ประเภท  C  สารเรงเวลาการกอตวัและแข็งตัว (Accelerating) 
             ประเภท  D  สารลดปริมาณน้ําและยืดเวลาการกอตัว (Water Reducing and Retarding) 
             ประเภท  E  สารลดปริมาณน้ําและเรงการกอตวั (Water Reducing and Accelerating) 
             ประเภท  F  สารลดปริมาณน้ําจํานวนมาก  (Water Reducing-High Range) 
             ประเภท G  สารลดปริมาณน้ําจํานวนมากและยืดเวลาการกอตัว (Water Reducing-High Range and 
Retarding) 
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             การทดสอบคุณภาพ 
- กอนการใชงานครั้งแรกไมต่าํกวา 30 วัน 
- ทําการทดสอบคุณภาพ 1 คร้ังทุกๆ 1,000 ลิตรที่ใชงาน 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพของสารเคมีผสมคอนกรีต 
มาตรฐานที่ทดสอบ 
- มาตรฐานเลขที่  มอก.  733 
- ASTM  C  494-82  “ Specification For Chemical Admixtures for Concrete ” 

1.5.3   สารประกอบแรธาตุผสมเพิ่ม (Mineral Admixtures) เปนสารผสมเพิ่มที่มีสภาพเปนผงละเอยีด  
ชวยเพิ่ม Workability ของคอนกรีต ชวยลดความรอนของคอนกรตีสดได ทําใหสามารถชวยลดการเกิด  
Shrinkage Crack ได  สารประกอบแรธาตุผสมเพิ่มมีอยูหลายชนิด  เชน  วัสดุเฉื่อย (Inert) ประเภทหนิปูนบด
และวัสดุประเภทปอซโซลาน (Pozzolan) ซ่ึงเปนวัสดปุระเภทซิลิกาสามารถทําปฎิกิริยาเคมีกับแคลเซียมไฮ
ดรอกไซดและเกดิตัวเชื่อมประสาน (Calciumn Silicate Hydrate) ทําใหมีคุณสมบัตทิี่มีความตานทานซัลเฟต
ได จดัเปนปนูซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน (Moderate Sulphate Resistant Cement) โดยวัตถุดิบสวนใหญ
มาจากผงถานหินที่ไดจากการผลิตไฟฟา โดยจะเรียกวา Pulverized Fly Ash(PFA) มีลักษณะเปนผงละเอียดสี
เทา 

ในกรณีที่จะนาํปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน (Moderrate Sulphate Resistant Cement) มาใชใน
การกอสรางนายชางโครงการฯจะตองขออนุมัติตอสํานักฯเจาของงานกอนนํามาใชในโครงการกอสรางและ
จะตองไดรับอนุมัติเปนลายลกัษณอักษรดวย โดยจะตองทําการแจงใหสํานักวิเคราะหและตรวจสอบทราบ
ลวงหนาอยางนอย 30  วนัและจะตองปฎบิัติตามขอกําหนด  ทล.-ม.309/2544 อยางเครงครัด 
การทดสอบคณุภาพ  
- กอนการใชงานครั้งแรกไมต่าํกวา 30 วัน 
- สงสารประกอบแรธาตุผสมเพิ่มทดสอบคุณภาพ 1 คร้ังทุกๆ 500 ลบ.ม.ที่ใชงานหรอืทุก 2 เดือนแลวแต

กรณีใดเกดิขึ้นกอน 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพหรอืความสม่ําเสมอของคุณภาพของสารประกอบแรธาตุผสมเพิ่ม 
มาตราฐานที่ทดสอบ 
- สารประกอบแรธาตุผสมเพิ่มจะตองทดสอบตาม ASTM C 618-84 “ Specification For Fly Ash and 

Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use sa a Mineral Admixture in Portland Cement Concrete ” 
- คุณภาพของปนูซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลานตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.849 
- คุณภาพของปนูซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลานตองเปนไปตาม ASTM C 595-85 Type IP(MS) 
-  “ Specification  For  Blended  Hydraulic  Cement ”  

1.6 สารประกอบอยางเหลวสําหรับใชเคลือบ (Liquid Membrane-forming Compound) เปน
สารประกอบทางเคมีที่เมื่อฉีดพนลงบนผวิคอนกรีตแลวจะเปลี่ยนสภาพเปนแผนลักษณะคลายฟลมบางๆสี
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ขาวขุนๆเคลือบผิวคอนกรีตโดยแผนลักษณะคลายฟลมบางๆดังกลาวจะไมหลุดรอนทําใหน้ําไมสามารถ
ระเหยออกจากคอนกรีตที่จะทําการบมชวยใหเกิดปฎกิิริยา  Hydration  เปนไปอยางสมบูรณยิ่งขึ้น 
การทดสอบคณุภาพ 
- กอนการใชงานครั้งแรกไมต่าํกวา 30 วัน 
- สงทดสอบคุณภาพ  1  คร้ังทกุๆสารประกอบอยางเหลวสาํหรับใชเคลือบ  2,000  ลิตร  ที่ใชงาน 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพหรอืความสม่ําเสมอของคุณภาพของสารประกอบอยางเหลวสาํหรับใชเคลือบ 
มาตรฐานที่ทดสอบ 
- มาตรฐานเลขที่ มอก. 841 
- ASTM C  309-81 “ Specification for Liquid Membrane-forming Compounds for Curing Concrete ” 

1.7 วัสดุประเภทอื่น  ที่ใชงานกบัการกอสราง Concrete Pavement 
1.7.1 เหล็กเสริม 

- แผงลวดตาขาย(Steel Wire Fabric) จะตองมีคุณสมบัติถูกตองตาม AASHTO M 55-81 หรือ ASTM A 
785-79 

- ลวดที่ใชตองมีคุณสมบัติถูกตองตาม AASHTO M 32-81 หรือ ASTM A 82-79 หรือมาตรฐานเลขที่ 
มอก.747 

- ตะแกรงเหล็กเสน  จะตองมคีุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานเลขที่ มอก.20, มอก.24 และมอก.211 
- เหล็กเดือย จะตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานเลขที่ มอก.20 
- เหล็กยดึ จะตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานเลขที่ มอก.24 
- ลวดแรงดึงสูงเกลียว จะตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานเลขที่ มอก.420 
- ปลอกเหล็กเดอืย จะตองมีคณุสมบัติถูกตองตามทล.-ม.309/2544 
การทดสอบคณุภาพ 
- สงเพื่อทดสอบคุณภาพกอนการใชงานครัง้แรกไมต่ํากวา 30 วัน 
- สงทดสอบคุณภาพ 1 คร้ัง ตอปริมาณงานที่ระบุไวใน ทลม.-ม.309/2544 และการควบคุมคุณภาพวสัดุที่

ใชในงานกอสรางถนนปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต 
มาตรฐานที่ทดสอบ 
- มาตรฐาน AASHTO , มาตรฐาน ASTM มอก. หรือมาตรฐานอื่นๆที่กําหนดไวโดยกรมทางหลวง

สําหรับวัสดุประเภทนั้นๆ 
 

1.7.2 วัสดุสําหรับใสรอยตอ 
- วัสดุอุดรอยตอ (Joint Filler) หรือกระดาษชานออยจะตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐาน AASHTO  

M213-81 หรือ ASTM D 1751-73 
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- วัสดุทารอยตอ (Joint Primer) จะตองมีคณุสมบัติถูกตองตามมาตรฐาน ทล.-ม.309/2544 หรือ ทล.-ม.
322/2533 หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก.479 

- สารประกอบยาแนวรอยตอ (Joint Sealing Compound) จะตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก.479 

การทดสอบคณุภาพ  
- สงเพื่อทดสอบคุณภาพกอนการใชงานครัง้แรกไมต่ํากวา 30 วัน 
- สงทดสอบคุณภาพ 1 คร้ัง ตอปริมาณงานที่ระบุไวใน ทลม.-ม.309/2544 และการควบคุมคุณภาพวสัดุที่

ใชในงานกอสรางถนนปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต 
มาตรฐานที่ทดสอบ 
- มาตรฐาน AASHTO , มาตรฐาน ASTM  มอก. หรือมาตรฐานอื่นๆที่กําหนดไวโดยกรมทางหลวง

สําหรับวัสดุประเภทนั้นๆ 
1.7.3 วัสดุรองพื้นทาง 

- วัสดุช้ันรองพืน้ทางจะตองมคีุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 
- Sand Cushion ที่ใชรองใตผิวทางคอนกรีตจะตองเปนทรายหยาบที่มีเมด็แข็ง ผานตะแกรงขนาด 9.5 ม.

ม. ทั้งหมดและผานตะแกรงขนาด 0.075 ม.ม. (เบอร200) ไมเกินรอยละ 10 
การทดสอบคณุภาพ 
- ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของกรมทางหลวง 
มาตรฐานที่ทดสอบ 
- ทดสอบตามที่ระบุไวในแบบและตามรายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง 

1.8 วัสดุใชประกอบการบมคอนกรีต 
- กระสอบ  จะตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวใน ทล.-ม.309/2544 หรือ AASHTO M 182:Burlap Cloth 

Made form Jute or Kenaf   
- ทราย จะตองมคีุณสมบัติตามที่ระบุไวใน ทล.-ม.309/2544 
- สารประกอบอยางเหลวสําหรับใชเคลือบ (ตามที่ระบุไวใน 1.6) 

1.9 การ Calibrate อุปกรณตรวจสอบแรงอัด 
 เคร่ืองกดแทงตัวอยางคอนกรีต หากผูรับจางจะทําการทดสอบแทงตัวอยางคอนกรีตที่โครงการฯ

จะตองแจงทําการ Calibrate เครื่องทดสอบแทงตัวอยางคอนกรีตกอนใชงานจริงอยางนอย 20 วนั โดยเครื่อง
ทดสอบคอนกรีตที่ใชจะตองอยูในสภาพใหมพอที่จะใชงานไดดี และตองสามารถกดไดแรงกดสงูสุดไมต่ํา
กวา 200 ตัน 

 
การทดสอบคณุภาพ 
- แจงสํานักฯเพือ่ทําการ Calibrate กอนการใชงานจริงอยางนอย  20 วนั 
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- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพหรอืความสม่ําเสมอของคุณภาพของเครื่องกดแทงคอนกรตีตัวอยาง 
- ตองทําการ  Calibrate ระหวางการใชงานทุก 6 เดือน 
มาตรฐานที่ทดสอบ 
- ตรวจสอบตามมาตรฐานของสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ  กรมทางหลวง และ ASTM ที่กําหนด 

1.10 การผสมทดลองทํา  Trial  Mix 
  การผสมทดลองจะตองเปนไปตามรายการคํานวณที่ผูรับจางเสนอมาใหโครงการฯตรวจสอบและ

สวนผสมดังกลาวจะตองเปนไปตามการใชงานจริงโดย Cement Content จะตองไมต่ํากวาทีก่าํหนดไวใน
ขอกําหนดและจะตองทําการผสมทดลองทุกสวนผสมที่ใชในโครงการฯโดยคอนกรตีที่ผสมทดลองตอง
เปนไปตามรายละเอียดดังนี ้
การทดสอบคณุภาพ 
- การผสมทดลองตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนงานเทคอนกรีตจะเริ่มไมนอยกวา 30 วัน 
- แทงคอนกรีตผสมทดลองขนาด 150x150x150 มม. จํานวนไมนอยกวา 27 แทงตอ 1  สวนผสมคอนกรีต

ที่ใชในโครงการฯจะตองมกีาํลังรับแรงอัดเฉลี่ยไมนอยกวา 325กก./ตร.ซม.ที่อายุการบม 28 วัน 
- คานคอนกรีตผสมทดลองขนาด 150x150x600 มม. จํานวนไมนอยกวา 27 แทงตอ 1 สวนผสม คอนกรีต

ที่ใชกับงานผวิทางคอนกรีตในโครงการฯจะตองมีกําลังรับแรงดัดเฉลี่ยไมนอยกวา 42 กก./ตร.ซม ที่อายุ
การบม 28 วัน 

มาตรฐานที่ทดสอบ 
- ทล.-ม.309/2544 
- การทดสอบกําลังรับแรงอัดใหดําเนนิการตามมาตรฐานเลขที่ มอก.409 “ วิธีการทดสอบความตานทาน

แรงอัดของแทงคอนกรีต ” 
- การทดสอบกําลังรับแรงดัดใหดําเนนิการตาม AASHTO T 97:Flexural Strength of Concrete (Using  

Simple Beam with Third-Point Loading) 
2 การตรวจสอบอุปกรณผสมเพื่อใชงาน (Ready–Mixed  Plant , รถTransit) 

 โรงผสมคอนกรีตแบบ Ready–Mixed และวัสดุตางๆของโรงงานผสมคอนกรีตตองทําการทดสอบ
ดังตอไปนี ้

2.1  ยุงใสวัสดุและถังชัง่น้ําหนัก จะตองแบงเปนชองๆและมีจํานวนชองมากพอที่จะใสวัสดุหิน
และทรายทกุขนาดที่ใชในสวนผสม โดยหากมีการใชหนิที่มีขนาดแตกตางกัน 2 ขนาด (เชนหินขนาด 1½”-
#4) จะตองทําการ Stock แยกยุงไวตางหากหาม Stock รวมกัน โดยการ Stock วัสดุในยุงตองเปนไปตามที่
กําหนดไวใน ทล.-ม.309/2544 

2.2  เครื่องชั่ง วัสดุพวกหิน กรวด ทราย และซเีมนต จะตองเปนแบบคาน จะตองมีความละเอียด
และผิดพลาดไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนักที่ช่ัง โดยผูรับจางจะตองจัดหาตุมน้ําหนักมาตรฐานขนาด 25 
กิโลกรัม อยางนอย 10 ตุมไวหนางานเพื่อใชตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง 
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                         ในปจจุบนัหนาปดเครื่องชัง่จะเปนตัวเลขจากหนาจอคอมพิวเตอรโดยตรงดังนั้นควรทําการ
ตรวจสอบดวยตุมน้ําหนกัทั้งขาขึ้นและขาลงในการ Calibrate โดยควรมีชางปรับแตงเครื่องชั่งของผูผลิต
คอนกรีตที่ Plant ดังกลาวคอยปรับแตงและแกไขเครื่องชั่งไปดวย 

             การทดสอบคุณภาพ 
- ตอง Calibrate เครื่องชั่งของโรงผสมคอนกรีตกอนใชงานจริงไมนอยกวา 30 วัน และตองผิดพลาดไม

เกินรอยละ  0.5  ของน้ําหนักที่ช่ัง 
- ตองทําการ Calibrate ทุกเดือนที่ใชงานและแนบเอกสารของการ Calibrate ในรายงานคอนกรีตทุกเดอืน

ดวย 
- เมื่อมีกรณีสงสัยคุณภาพหรอืความสม่ําเสมอของคุณภาพของเครื่องชั่ง 
มาตรฐานที่ทดสอบ 
- คุณภาพของเครื่องชั่งจะตองเปนไปตาม  ทล.-ม.309/2544 

2.3 รถ Transit ควรอยูในสภาพที่ใหมและตองสามารถที่จะกวนผสมคอนกรีตใหเขากันไดดี
และมีแรงพอที่จะหมนุถายคอนกรีตออกจากโมไดหมด โดยรถ Transit จะตองมีคุณสมบัติที่ระบุไวใน ทล.-
ม.309/2544 

2.4 หองควบคุมการผลิต  จะตองสะอาดปราศจากฝุนสามารถมองเห็นการทํางานของหองผสม
และการถายคอนกรีตผสมเสร็จลงสูรถ Transit ได มหีนาปดแสดงน้าํหนักของซีเมนตผงที่อานไดละเอียดถึง 
1.0 กิโลกรัม โดยหนาปดแสดงน้ําหนักซีเมนตผงจะตองสามารถแสดงแหลงที่มาของปูนผงวามาจาก Silo 
เก็บซีเมนตผงอันไหนบาง ซ่ึงโดยทั่วไปแลวไมมีความจาํเปนที่จะตองทําการ Load ปูนซีเมนตผงจาก 2 Silo 
พรอมๆกัน สวนหนาปดแสดงน้ําหนักของทราย กรวด หิน จะตองอานไดละเอยีดถึง 5 กิโลกรัม และจากจุด
ที่ควบคุมจะตองมองเห็นหลอดวัดสารเคมผีสมคอนกรีตเพื่อจะไดสามารถตรวจสอบปริมาณที่ใชงานได โดย
ตองมีเครื่องบันทึกอัตโนมัต ิ หรือเจาหนาที่ของบริษัทคอนกรีตบันทึกสวนผสมวัสดทุี่นํามาใชผลิตคอนกรีต
ทั้งหมดในแตละครั้งและควรแนบเอกสารประวัติคอนกรีตที่ผลิตแตละครั้ง ซ่ึงตองเปนเอกสารของโรงงาน
ผสมคอนกรีตไวในรายงานคอนกรีตทุกๆเดือนดวย 
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ระหวางการทํางาน 
1. การควบคุมคณุภาพระหวางการผลติ 
1.1 กอนเริ่มงานผสมคอนกรีตประจําวัน เจาหนาทีห่นวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุสรางทางและ

เจาหนาที่ผูควบคุมการผลิตประจํา  Plant  ควรปฎิบัติดังตอไปนี ้
1.1.1 บันทึกลักษณะภูมิอากาศและอุณหภูมิทํางาน 
1.1.2 ทําการตรวจสอบ  Moisture  Content  ของสวนผสมมวลรวมหยาบ  และมวลรวมละเอียด 
1.1.3 ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมการผลิตวาเปนไปตามปกติหรือไม 
1.1.4 ตรวจสอบเครื่องบันทึกประวัติคอนกรีตอตัโนมัติวาทํางานปกติหรือไม 
1.1.5 ตรวจสอบอัตราสวนของสวนผสมคอนกรีตที่จะทาํการผลิต 
1.1.6 เตรียม  Mold  เพื่อใชในการเก็บตัวอยางทีห่นางานใหเพยีงพอ 
1.1.7 ทําการปรับอัตราสวนผสมมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดภายหลังทราบ  Moisture  Content  

ตาม (2) เพื่อใหคุณภาพของคอนกรีตเปนไปตามที่ออกแบบไว 
1.1.8 หากพบวารถ  Transit  ไมอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  ทาํการบันทึกและแจงใหผูรับจางเพื่อทําการ

เปลี่ยนหรือปรับปรุงตอไป 
1.1.9 ตรวจสอบอุปกรณตวงน้ํายาเคมีผสมคอนกรีต 
1.1.10 บันทึกชื่อเจาหนาที่  QC  ของผูผลิตประจํา  Plant  และทีห่นางาน 

1.2 ระหวางการผลิตคอนกรีต  เจาหนาทีห่นวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุสรางทางและเจาหนาทีผู่
ควบคุมการผลิตประจํา  Plant  ควบคุมโรงงานผสมคอนกรีตจะตองปฎบิัติดังตอไปนี้  

1.2.1 ตรวจสอบคาความยุบตวัของคอนกรีตสดในสวนผสมแรกๆ ที่ผลิตเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
และตรวจสอบวาไดทําการปรับ  Moisture  Content  ถูกตองหรือไม  เพื่อทําการปรับสวนผสม
เพื่อใหได  Slump  ที่ตองการตอไป 

1.2.2 ตรวจสอบคาความยุบตวัของคอนกรีตสดในปริมาณที่แนนอน เชน  ทําการตรวจสอบทุกๆ  50  
ลบ.ม.ที่ใชงาน 

1.2.3 ตรวจสอบการใชสารเคมีผสมคอนกรีตประเภทลดปริมาณน้ําใหถูกตอง 
1.2.4 หากจะทําการเลิกใชสารเคมีผสมคอนกรีตตาม(3) ใหทําการปรับปริมาณน้ําใหมเนื่องจากคอนกรีต

สวนผสมนั้นๆจะตองใชน้ํามากกวาเดิม 
1.2.5 ทําการตรวจสอบระยะเวลารถ  Transit  ออกจาก  Plant  และกลับ  Plant 
1.2.6 ทําตั๋วปูนของหนวยฯเพื่อให  Inspector  ของโครงการฯบันทึกประวตัิปูนตางๆที่หนางาน  เชน  

Slump , เวลาถึงหนางาน , เวลาเทเสร็จ , หมายเลขรถ  Transit  และอื่นๆโดยตั๋วดังกลาวจะแนบไป
กับตั๋วปูนของผูผลิต 

1.2.7 แจงให  Inspector  ทําการบันทึกรายละเอียดทีห่นาแทงตัวอยางคอนกรีตทุกครั้งที่เก็บตัวอยางที่
หนางานและใหแจงใหโรงงานผลิตทราบเมื่อเห็นวาลักษณะของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป 
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1.2.8 ระหวางการผลิตใหสังเกตเนื้อคอนกรีตทีไ่ดใหบอยครั้งมากที่สุด  หากมกีารเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะสี  ความเหนียว  ความสม่ําเสมอของเนื้อคอนกรีต  ใหหยดุการผลิตและแจงใหผูรับจาง
ตรวจสอบทันที  โดยทําการเก็บตัวอยางคอนกรีตนั้นไวตรวจสอบตอไปในปริมาณทีพ่อเพียง  เชน  
3  แทงตัวอยาง  เปนตน 

1.2.9 บันทึกสวนผสมของคอนกรีตเพื่อจัดทําประวัตแิละเก็บไวเปนหลักฐานในกรณีที่เกดิปญหาอื่นใด 
2. การควบคุมคณุภาพหลงัการผลิต 

   การควบคุมคุณภาพหลังการเทคอนกรีตคือ  การบมคอนกรีตที่หนางาน  การบมแทงคอนกรีต
ตัวอยาง  รวมไปถึงการตรวจสอบกําลังอัดของแทงตัวอยางที่ทําการเก็บมาจากหนางาน  การบมคอนกรีตเปน
ขั้นตอนที่สําคัญมาก โดยหนาที่หลักของการบมคอนกรีตคือการทําใหเนื้อคอนกรีตไมสูญเสียน้ําไปใน
ระยะเวลารวดเร็วเพื่อใหปฎกิิริยา  Hydration  เปนไปอยางสมบูรณ  เนื่องจากคอนกรีตจะมกีําลังอัดเพิ่มขึ้น
อยางรวดเรว็ในระยะแรกๆซึ่งหมายถึงวาการบมที่ดีในระยะแรกจะทาํใหไดคอนกรตีที่มีคุณภาพดดีวย 
ขอแนะนําในการบมคอนกรีตหลังการผลิตมีดังตอไปนี ้
2.1 ในกรณีที่ใชสารประกอบอยางเหลวสําหรบัใชเคลือบ (Curing  Compound) ใหทําการคนใหสวนผสมที่

ตกตะกอนอยูเขากันใหดีกอนนําไปใชงานตอไป  โดยการฉีดพนเพื่อทําการบมคอนกรีตควรไดรับการ
เอาใจใสและอยูภายใตการควบคุมของโครงการฯเปนอยางดีและควรเปนไปตามที่ระบุไวในคูมือ
ประกอบการใชงานของน้ํายาเครื่องหมายการคานั้นๆ 

2.2 สําหรับการใชกระสอบในการบมผิวทางคอนกรีตควรปดกระสอบใหปกคลุมผิวคอนกรีตใหหมดไมมี
ชองเวนและควรทําการราดน้ําใหกระสอบเปยกชุมอยางนอยวนัละ  3  ครั้งเปนอยางนอย  และกระสอบ
ที่ใชงานจะตองหนาและหนกัเพื่อสามารถเก็บความชื้นไวไดนาน 

2.3 การบม  Column  หรือ  Deck  ของโครงสรางขนาดใหญ  ควรใช  Curing  Compound  พนที่ผิวหนา  1  
คร้ังกอนใชแผนพลาสติกที่หนาพอสมควรคลุมตอไป 

2.4 วัสดุที่ใชในการบมคอนกรีตจะตองไมเปนอันตรายตอเนือ้คอนกรีต 
2.5 การบมคอนกรีตของโครงสรางทุกประเภทควรบมใหนานที่สุดเทาที่จะทําไดแตไมควรนอยกวา  7  วัน 
ขอแนะนําในการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตมีดังตอไปนี ้
- การบมแทงตัวอยางควรทําตามขอกําหนด  ทล.ม.304/2532  ขอ  5.1 “ การบมแทงทดสอบแบบ

มาตรฐาน ”  และขอ  5.2 “ การบมแทงทดสอบในการควบคุมงานกอสราง ” 
- ใหพิจารณากําลังอัดของแทงตัวอยางวามีการแตกกลุมออกไปหรือไม  เชน  ในการเทคอนกรีตในวัน

นั้นๆ  คอนกรีตสวนผสมเดยีวกันควรมกีาํลังอัดประลัยที่ใกลเคียงกัน  แทงตัวอยางที่มีกําลังอัดแตกตาง
ออกไปมากในตัวอยางชุดเดียวกันควรพจิารณาหาสาเหตุไดเชน  การเก็บตัวอยางผิดพลาด  หรือ  อ่ืนๆ 

- หากหนางานบมคอนกรีตดวยการใชสารประกอบอยางเหลวสําหรับใชเคลือบ  ควรทําการพนแทง
คอนกรีตตัวอยางเหลวสําหรับใชเคลือบเชนเดียวกนั (ในกรณีที่ตองการใชงานกอนครบ  28  วัน) 
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- ในระหวางการทดสอบกําลังอัดประลัยใหสังเกตน้ําหนักของคอนกรีตที่ทดสอบ แรงกดที่ได ลักษณะ
การแตกของแทงตัวอยาง ลักษณะการจับตัวของเนื้อซีเมนตกับหนิและทราย เพื่อใชเปนขอมูลในกรณีที่
เกิดปญหาแรงอัดประลัยไมผานขอกําหนด 

- ใหแจงผลแรงอัดประลัยที่ไมผานการทดสอบที่อายุ  28  วันทันทีเพื่อที่จะทําการเจาะแทงตัวอยางจาก
โครงสรางจริงมาทําการทดสอบแรงอัดประลัยตอไป 

-  
ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนเปนเพียงรายละเอียดสวนหนึ่งของการควบคุมงานคอนกรตีที่ควรทราบและ

ปฎิบัติ ในการควบคุมงานจริงผูควบคมุงานควรใชวจิารณญาณในการควบคุมใหมากโดยควรศึกษาขอมูล
ตางๆใหถ่ีถวน และควรสังเกตและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ดวยหลักการที่ถูกตองเพื่อคุณภาพและความคงทน
ของคอนกรีตและประโยชนของราชการตอไป 
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บทที่ 12 
การออกแบบสวนผสมคอนกรีต 

 
ตารางที่ 12.1 คาความยุบตวัของคอนกรีตที่ใชสําหรับการกอสรางประเภทตาง ๆ 
 

คาความยุบตวั (ซม.) ประเภทของงาน 
คาสูงสุด * คาต่ําสุด 

งานฐานราก กาํแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.0 2.0 
งานฐานรากคอนกรีต ไมเสริมเหล็ก งานกอสรางใตน้ํา 8.0 2.0 
งานพื้นคาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 10.0 2.0 
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 10.0 2.0 
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.0 2.0 
งานคอนกรีตขนาดใหญ 5.0 2.0 
 
* อาจเพิ่มไดอีก 2 ซม. สําหรับการทําคอนกรีตใหแนนดวยวิธีการอื่นทีน่อกเหนือไปจากการใชเครื่อง 
(Vibrator) 
 
ตารางที่ 12.2 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสําหรับงานกอสรางประเภทตาง ๆ 

ขนาดโตสุดของวัสดุผสม 
คาน ผนัง และเสา 

คสล. 
ผนังคอนกรีตไม

เสริมเหล็ก 
พื้นถนน คสล. รับ

น้ําหนกัมาก 
พื้นคอนกรีต 
รับน้ําหนักนอย 

 
ขนาดความหนา
ของโครงสราง 

(ซม.) นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. 
5.0 – 15.0 ½-3/4 12.5-20.0 ¾ 20.0 ¾-1 20.0-25.0 ¾-1 ½ 20.0-40.0 
15.0 – 30.0 ¾-1 ½ 20.0-40.0 1 ½ 40.0 1 ½ 40.0 1 ½-3 40.0-75.0 
30.0 – 75.0 1 ½-3 40.0-75.0 3 75.0 1 ½-3 40.0-75.0 3 75.0 
มากกวา 75.0 1 ½-3 40.0-75.0 6 150.0 1 ½-3 40.0-75.0 3-6 75.0-150.0 
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ตารางที่ 12.3 ปริมาณน้ําที่ตองการสําหรับคาความยุบและวัสดุผสมขนาดตาง ๆ 
ปริมาณน้ําเปนลิตรตอคอนกรีต 1 ลบ.ม. สําหรับวัสดุผสมตาง ๆ 

3/8 ” 1/2” 3/4 ” 1 ” 1 1/2 ” 2 ” 3 ” 6” 
คาความ
ยุบตัว
(ซม.) (9.5 มม.) (12.5มม.) (20 มม.) (25 มม.) (40 มม.) (50 มม.) (75 มม.) (150มม.) 

 
คอนกรีตที่ไมมีสารกระจายกักฟองอากาศ (Non-Air Entraining Concrete) 

3-5 205 200 185 180 160 155 145 125 
8-10 225 215 200 195 175 170 160 140 
15-18 240 230 210 205 185 180 170 - 

ปริมาณฟองอากาศ % 
โดยปริมาตร 

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 

 
คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ (Air Entraining Concrete) 

3-5 180 175 1465 160 145 140 135 120 
8-10 200 190 180 175 160 155 150 135 
15-18 215 205 190 185 170 165 160 - 

ปริมาณฟองอากาศ % โดยปริมาตร 8 7 6 5 4.5 4 3.5 3 
 
ตารางที่12.4 อัตราสวนน้ําตอซีเมนตสูงสุดโดยน้ําหนักที่ยอมใหใชไดสําหรับคอนกรีตในสภาวะเปดเผย
รุนแรง 

ชนิดของโครงสราง 

โครงสรางที่เปยกตลอดเวลา หรือ
มีการเยือกแข็ง และการละลาย
ของน้ําสลับกันบอย  ๆ  ( เฉพาะ
คอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ
เทานั้น) 

โครงสร า ง ในน้ํ า เ ค็ ม 
หรือ  สัมผัสกับซัลเฟต 
กับซัลเฟต 

โครงสรางบางๆ ที่มีเหล็กหุมบางกวา 3 ซม. 0.45 0.40 * 
โครงสรางอื่น ๆ ทั้งหมด 0.50 0.45 * 
 
* ถาปูนซีเมนตปอรตแลนดทนซัลเฟต (Type 2 หรือ Type 5) อาจเพิ่มคาสวนน้ําตอซีเมนตไดอีก 0.05 
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ตารางที่ 12.5 ความสัมพันธระหวางสวนน้าํตอซีเมนตกับกําลังอัดประลัยของคอนกรตี 

อัตราสวนน้ําตอซีเมนต โดยน้ําหนกั กําลังอัดประลัยของคอนกรตีที่ 28 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

Cylinder  Dia  15x30 Cube 15x15x15 
คอนกรีตไมกระจายกัก
ฟองอากาศ 

คอนกรีตกระจายกกั
ฟองอากาศ 

450 540 0.38 - 
400 480 0.43 - 
350 420 0.48 0.40 
300 360 0.55 0.46 
250 300 0.62 0.53 
200 240 0.70 0.61 
150 180 0.80 0.71 

 
หมายเหตุ  คาที่ใชจากตารางนี้ ทําการทดลองจากแทงตัวอยางรูปทรงกระบอก ขนาดมาตรฐาน Dia. 15x30 
ซม. ถาแทงตัวอยางเปนแบบลูกบากศ คากําลังอัดประลัยจะสูงกวาคาในตารางประมาณ 20  %
 
ตารางที่ 12.6  ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบตอหนึ่งหนวยปริมาตรของคอนกรีต 

ปริมาตรของวัสดุผสมมวลหยาบในสภาพแหงและอัดแนนตอหนวยปรมิาตรของ
คอนกรีต สําหรับคาโมดูลัสความละเอียดของทรายตาง ๆ กัน ขนาดโตสุดของหิน 

2.42.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 
3/8 ” (9.5 มม.) 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 
1/2 ” (12.5 มม.) 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 
3/4 ” (20.0 มม.) 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 060 
1 ”    (25.0 มม.) 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 

1 1/2 ” (40.0 มม.) 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 
2 ”    (50.0 มม.) 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 
3 ”    (75.0 มม.) 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 
6 ”    (150.0 มม.) 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 

 
 
 
 



 97

 
ตารางที่  12.7  หนวยน้ําหนกัคอนกรีตโดยประมาณ 

อัตราสวนน้ําตอซีเมนต โดยน้ําหนกั 
ขนาดโตสุดของหิน คอนกรีตที่ไมใชสารกระจายกัก

ฟองอากาศ 
คอนกรีตที่ใชสารกระจายกกั

ฟองอากาศ 
3/8 ” (9.5 มม.) 2285 2190 
1/2 ” (12.5 มม.) 2315 2235 
3/4 ” (20.0 มม.) 2355 2280 
1 ”    (25.0 มม.) 2375 2315 

1 1/2 ” (40.0 มม.) 2420 2353 
2 ”    (50.0 มม.) 2445 2375 
3 ”    (75.0 มม.) 2465 2400 
6 ”    (150.0 มม.) 2505 2435 

 
ตัวอยางการคาํนวณ 
ขอกําหนดของคอนกรีตที่ตองการ 
 คาความยุบ (Slump)ที่ตองการไมเกิน  5.0-7.0 ซม. 
 ปริมาณคอนกรีตตอ ลบ.ม. ไมต่ํากวา  350 กก./ลบ.ม. 
 อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตไมเกิน   0.55 
 ความตานทานแรงอัดต่ําสุดไมนอยกวา  325 ksc. (Cube) 
ขอมูลของสวนผสม 
 - ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 คา ถพ. 3.15 

- มวลรวมหยาบ 
ความถวงจําเพาะ     2.700 

 ความดูดซับน้าํ (Absorption)   0.50 % 
 Water Content     0.50  % 
 ขนาดโตของวสัดุมวลรวมหยาบ   25.0 มม. 
 หนวยน้ําหนกัอิ่มตัวผิวแหง & Dry Rod  1700 Kg. 
 - มวลรวมละเอียด 
 คา Fineness Modulus    2.890 
 ความถวงจําเพาะ     2.660 
 ความดูดซับน้าํ (Absorption)   0.97  % 



 98

 Water Content     2.00 % 
Calculation 
1)  Slump ที่ออกแบบ    5.0 cm. 
2)  ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ   25.0 มม. 
3)  ปริมาณน้ําที่ใช (จากตารางที่ 12.3, จากขอ 1 และ 2) = 180.0 ลิตร 
  ร 
 
 
 
4) อ
 ก
 ข
  

ก
ท

 จ
 จ
 ด
  
 น
  
 
5)  ป
 ค
 ข

ส
ป

 ห
 ห
 
 
 

 ปริมาณน้ําที่ใชในสวนผสม             180.0  ลิต
  
ปริมาณฟองอากาศรอยละ             0 .015 
ัตราสวน Water /Cement Ratio ที่กําหนดไมเกิน 0.55 (ขอกําหนด) 
ําลังอัดประลัยที่ตองการ (Cube) = 325 Ksc. เปล่ียนเปนกําลังอัดรูป Cylinder 
นาด Dia. 15x30 cm.  = 325 x(100/120) 

   = 270.8 Ksc. 
ารใชงานในประเทศไทย ม.อ.ก. 213 ใหเพิ่มคาความตานทานเฉลี่ยเปน 1.1 เทาของความตานทาน
ี่ตองการ ดังนั้นกําลังอัดประลัยที่ตองการ   = 297.9 Ksc. (Cylinder) 
ากตารางที่  12.5 คอนกรีตที่ไมกักฟองอากาศ 
ะไดอัตราสวนน้ําตอซีเมนต โดยน้ําหนัก  = 0.55 
ังนั้นปริมาณ ซีเมนตที่ใช = 180/0.55   ก.ก. 

   = 327.3  ก.ก. 
อยกวาที่กําหนดไวในขอกําหนด ดังนั้น 

 
ปริมาณซีเมนตที่ใช            =     350.0            ก.ก.
ริมาณวัสดุผสมหยาบสามารถหาไดจากตารางที่  12.6 โดยหาจาก 
า Fineness Modulus ของทราย = 2.890 
นาดโตสุดของมวลรวมหยาบ = 25 ม.ม. 
ามารถคํานวณปริมาตรของวัสดุผสมหยาบ (Saturate Surface-Dry Basis และ Dry Rod) ตอหนวย
ริมาตรของคอนกรีต  = 0.661 (Interpolated) 
นวยน้ําหนกัของหิน  = 1700 ก.ก. 
นวยน้ําหนกัของหินที่ใช = 1700x0.661 

) 
น้ําหนกัของหนิที่ใช           =    1124    ก.ก. (SSD. Basis
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6) หาปริมาณของวัสดุมวลรวมละเอียดทีใ่ช 
 ปริมาตรของน้ํา   = 180/1000 = 0.180 ม.3

 ปริมาตรของซีเมนต  = 350/(3.15x1000) = 0.111 ม.3

 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบ =  1124/(2.700x1000)  =   0.416 ม.3

 ปริมาตรของฟองอากาศ  = 0.015x1  = 0.015 ม.3

  รวมปริมาตรของสวนผสมทั้งหมดยกเวนทราย = 0.722 ม.3

 ดังนั้นปริมาตรของทรายที่ใช = 1 – 0.722 ม.3

     = 0.278  ม.3

 น้ําหนกัของทรายแหงที่ตองใช = 0.278x2.660x1000 = 739 ก.ก. 
 น้ําหนกัของทรายแหงทีใ่ช         =         739         ก.ก.  
 
7) ฉะนั้น คอนกรีตสด 1 ลูกบาศกเมตร ตองใช 
 
  ซีเมนต    350 ก.ก. 
  น้ํา    180 ก.ก. 
  วัสดุผสมหยาบ   1124 ก.ก. 
  วัสดุผสมละเอียด    739 ก.ก. 
  รวมน้ําหนักคอนกรีตสด  2395 ก.ก. 
 
8) การปรับสวนผสมของการทํา Trial Mixed และการผสมใชงานทั่วไป 
 ทรายมีความชืน้ 2.00 %  มีการดูดซึม (Absorbtion)        = 0.97 % 
 หินมีความชืน้ 0.50 %  มีการดูดซึม (Absorbtion)        = 0.50 % 
 นั่นคือน้ําหนักทราย 100 ก.ก. มีน้ํามากไป =  2.0 – 0.9   =    1.03 ก.ก. 
 น้ําหนกัทราย 739 ก.ก. มีน้ํามากไป   739 x 1.03 / 100  
      = 8 ก.ก. 
   ดังนั้นตองชั่งทรายเพิ่มขึ้นเปน 747 ก.ก. 
 ไมตองทําการปรับสวนผสมของหิน เนื่องจากวาหินที่คํานวณอยูในสภาพอิ่มตัวผิวแหงแลว 
  ดังนั้นตองใสน้ําในสวนผสมรวม  180 – 8 ลิตร 
      = 172 ลิตร 
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สรุปสวนผสมที่ใชในการออกแบบ Trial Mixed และผสมใชงานทั่วไป 
 
  ซีเมนต    350 ก.ก. 
  น้ํา    172 ก.ก. 
  วัสดุผสมหยาบ   1124 ก.ก. 
  วัสดุผสมละเอียด    747 ก.ก. 
  รวมน้ําหนักคอนกรีตสด  2393 ก.ก. 
 
9)  การปรับสวนผสมระหวางการใชงานหลังจากที่มีฝนตกมาก (M/C ของทราย = 5.30 % , M/C ของ

หิน = 1.50 %)  
 ทรายมีความชืน้ 5.30  %  มีการดูดซึม (Absorbtion)  0.97 % 
 นั่นคือน้ําหนักทราย 100 ก.ก. มีน้ํามากไป = 5.30 – 0.9   =   4.33 ก.ก. 
 น้ําหนกัทราย 739 ก.ก. มีน้ํามากไป   739 x 4.33 / 100  
      = 32 ก.ก. 
   ดังนั้นตองชั่งทรายเพิ่มขึ้นเปน 771 ก.ก. 
 หินมีความชืน้ 1.50 %  มีการดูดซึม (Absorbtion)  0.50 % 
 นั่นคอืน้ําหนักทราย 100 ก.ก. มีน้ํามากไป =  1.50 – 0.50   =    1.00 ก.ก. 
 น้ําหนกัหิน 1124 ก.ก. มีน้ํามากไป    1124x1.00/100 
      = 11 ก.ก. 

ดังนั้นตองชั่งหินเพิ่มขึน้เปน  1135 ก.ก. 
 และตองใสน้ําในสวนผสมทัง้สิ้น  180 – 32 – 11 ลิตร 
      = 137 ลิตร 
สรุปสวนผสมที่ใชในการทํางานจริงที่หนางานภายหลังการปรับคาความชื้นภายหลังฝนตก 
 
  ซีเมนต    350 ก.ก. 
  น้ํา    137 ก.ก. 
  วัสดุผสมหยาบ   1135 ก.ก. 
  วัสดุผสมละเอียด    771 ก.ก. 
  รวมน้ําหนักคอนกรีตสด  2393 ก.ก. 
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บทที่ 13 

การจัดทํารายงานการควบคุมคุณภาพวัสดุสรางทาง 
 
 ใหหนวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุสรางทางประจําโครงการฯ จัดทาํรายงาน 3 ชนิด คือ รายงาน
เมื่อเร่ิมงาน รายงานประจําเดอืนและรายงานเมื่อเสร็จงาน โดยใหสงรายงานถึงสํานักวเิคราะหและตรวจสอบ
ตามเวลาที่กําหนด ซ่ึงรายงานแตละชนิดจะตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. รายงานเมื่อเร่ิมงาน 
 
 ใหจดัทํารายงานเมื่อหนวยตรวจสอบและแนะนําไดเขาประจําโครงการฯ และใหจดัสงรายงานถึง
สํานักฯ หลังจากที่เขาประจําโครงการฯ แลวภายใน 20 วนั รายงานนี้มรีายละเอียดดังนี้ 
 1.1 หนาปก  ใหใชปกแบบเย็บหวัของสํานักฯ เติมรายละเอียดใหครบถวนใน “ รายงานฉบับที่ .....” 
ใหเขยีน “รายงานฉบับที่ ....เร่ิมงาน...” สวนใน “เดือน” ใหเวนวางไว 
 1.2 หนังสือนาํ ใหกลาวถึงสิ่งที่สงมาดวยในฉบับเริ่มงานนี้ และรายงานสถานที่ซ่ึงสํานักฯ จะตดิตอ
กับโครงการฯ และหนวยฯ ไดสะดวก เชน วิทยุ โทรเลข จดหมาย โทรศัพท การสงเงินจัดสรรและอื่น ๆ 
 1.3 รายละเอียดของโครงการฯ ใหรายงานหมายเลขทางหลวง  ช่ือโครงการฯ  สัญญาเลขที่  วันที ่
เร่ิมตนสัญญา วันที่ส้ินสุดสัญญา ระยะเวลาทําการ คางานในสัญญา คาปรับบริษัทผูรับเหมา ผูออกแบบ
สํานักฯ  เจาของงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางหรือรับงาน 
 1.4 แผนที่แนวทางพรอมทีต่ั้งโครงการฯ  และเสนทางใกลเคียง 
 1.5 รูปตัดคันทาง ขอกําหนดตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานควบคมุคุณภาพวัสดุ  และการบดอัด เชน 
Gradation, Atterberg Limits, Compaction, CBR. ของวัสดุช้ันตาง ๆ เปนตน สําหรับโครงการฯ ที่มี
ขอกําหนดพิเศษซึ่งเกี่ยวของกับการควบคมุคุณภาพวัสดกุารบดอัดและเกี่ยวกับ Piezometer และ Settlement  
Plate ใหรายงานขอกําหนดดงักลาวมาดวย 
 1.6 รายงานสภาพและลักษณะของคันทางเดิมพอสังเขป ประกอบดวย ความสูง ความกวาง Side 
Ditch วัสดุของคันทางเดิม ลักษณะดนิเดิมโดยทั่วไป 
 1.7 รายงานลักษณะของคันทางใหม  รายงานความสูง  ความกวางของคันทางใหม โดยอานไดจาก
แบบ 

1.8 รายงานทีต่ั้งของสะพานและทอระบายน้ําตลอดสายทาง โดยอานไดจากแบบ 
  ก. สะพานและทอเหล่ียม ใหรายงานชนิดและขนาด  รวมท้ังการทํา  Bearing Unit และ/หรือ 
  ข. ทอกลม ใหรายงานชนิด  ขนาด  และจํานวนแถวของทอ 
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2. รายงานประจําเดือน  
  
 รายงานประจําเดือน  เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานในการทดลองคุณภาพวัสดุทุกชนดิทีใ่ช
กอสราง ผลการตรวจสอบความแนน ความหนาของชั้นทาง ขอคิดเห็นหรือแนะนํา สรุปปญหาและอุปสรรค 
เปนประจําทกุเดือน การรายงานจะตองมีความชัดเจนเขาใจงายและสมบูรณดวยตัวของมันเอง รายงาน
ประจําเดือนนี ้  ตองสงถึงสํานักฯ ไมเกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  ถึงแมในเดือนใดไมมีผลงานก็ตองสง
รายงานประจําเดือนใหสํานักฯทราบเชนกนั ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ถึงส้ินเดือน  การ
เรียงลําดับผลการทดลองในรายงานและรายละเอียดของรายงาน เปนดงันี้ 
 2.1 หนาปก ใหใชปกเย็บหัวของสํานักฯ เติมรายละเอียดใหครบถวน ใหเร่ิมนับตั้งแตฉบับที่  1  เปน
ตนไป สําหรับรายงานประจําเดือนนี้ ถาในรายงานฉบับใดมีอยูหลายเลมใหใชสัญลักษณ ก / ข เมื่อ ก คือ เลม
ที่  และ  ข  คอืจํานวนเลมทัง้หมดของรายงานประจําเดือนนั้นยกตวัอยางเชน “รายงานฉบับที่ 10 เลมที่ 1/3 ” 
หมายถึง รายงานฉบับที่ 10 มีทั้งหมด 3 เลม เลมนี้เปนเลมที่ 1 เปนตน 
 2.2 หนังสือนํา  ใหใชบันทกึขอความสําหรับใบแรกและกระดาษขาวในใบตอๆ ไป หนังสือนํานีจ้ะ
รายงานสรุปผลงานที่ทําในเดือนนั้น ใหผูที่ไดอานรายงานเขาใจไดงาย การสั่งการเปนอยางไรและใหมีความ
สมบูรณดวยตวัของมันเอง ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ จะโดยจากการประชุมในสนามหรือ
วิธีการอื่นใด จะตองรายงานและสํานาตอทายหนังสือนํานี้ใหทราบดวย และเมื่อมีการอางถึงในรายละเอยีด
ในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ ตองสงสําเนาสวนที่แกไขมาดวยโดยตอทายจากหนังสือนํานี ้
 2.3 สถิติการทดลองและปฏิบัติงานประจําเดือน ใหรายงานจํานวนตวัอยางของผลการทดลอง
ทั้งหมด ของเดือนนั้นใหทราบโดยแบงเปนชนิดของการทดลอง 
 2.4  Bar Chart แบงเปน 2 ชนิด คือ 
  2.4.1 Bar Chart  แสดงการตรวจสอบความแนน (Bar Chart) ซ่ึงแสดงใหเห็นชวงที ่
  ก. ทําเสร็จไวเรียบรอยแลว กอนถึงเดือนทีร่ายงาน 
  ข. ทําเสร็จเรียบรอย และตรวจสอบความแนนใชไดแลวในเดือนที่รายงาน 
  ค. อยูระหวางการดําเนนิการ เชน ปูวัสดุไวแลวแตยังไมไดแจงตรวจสอบความแนน 

ง. สําหรับ Bar Chart แตละแผนควรแสดงระยะทางของการตรวจสอบความแนนไมเกิน 10 
กม. 
  2.4.2 Bar Chart แสดงการทดลองคุณภาพวัสดุ (Bar Chart  2) ซ่ึงแสดงถึงหมายเลข General 
Test และ Control Test ของแตละชวง ใหแบง Bar Chart นี้ออกเปนแตละชั้นทาง 
 2.5 แผนที่แหลงวัสดุ ใหจดัทําแผนที่แหลงวัสดุพอสังเขป  สําหรับการใชวัสดุของโครงการ ฯ  บอก
ปริมาณวัสดุทีเ่หลือ (โดยประมาณ) ของแหลงนั้นไวดวย 
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 2.6 รูปตัดและขอกําหนดของวัสดุช้ันทางตาง ๆ ใหแสดงรูปตัดและขอกําหนดของวสัดุช้ันทางตางๆ      
ที่เกี่ยวของกับงานควบคุมและแนะนํา รวมทั้งขอกําหนดพิเศษที่เกีย่วของกบัการควบคุมคุณภาพของวสัดุ 
การบดทับและเกีย่วกับ Piezometer และ Settlement Plate ที่ใชในการควบคุมการกอสรางดวย 
 2.7 สําเนารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ (ใชแบบฟอรมที่สํานักฯ กําหนด) ใหรายงานผลตาง 
ๆ ที่ไดจากการทดลองคุณภาพวัสดุ  คาความแนน และความหนาของชั้นทางในสําเนานีจ้ะตองบันทึก
ขอความ แสดงขอคิดเห็นและคําแนะนําใหชัดเจน เชน การลงวัสดุหนา, การกอสราง Raised  Median  ในฤดู
ฝน เปนตน เพื่อใหผูอานเขาใจไดโดยไมคลาดเคลือ่น ตองรายงานความหนาของชั้นทางที่วัดไดจริง 
โดยเฉพาะเมื่อพบวาความหนามากหรือนอยกวาตามที่กาํหนด ในใบสําเนานีจ้ะตองมีขอความที่นายชาง
โครงการฯ ส่ังการพรอม  ลายเซ็นของนายชางโครงการฯ ดวย ใหเรียงลําดบัสําเนาเหลานี้ตามวันทีแ่ละ
หมายเลขหนังสือหากมีการบันทึกขอความที่เขียนถึงนายชางโครงการฯ โดยเฉพาะใหเรียงลําดบัตามวันที่
และเลขหมายพรอมกับสําเนาเหลานี้ดวย 
 2.8 สรุปคุณสมบัติของวัสดช้ัุนทาง (แบบ ว.2-12) ใหจดัทําเปนชุด แตละชุดจะแบงเปนของแตละ
ช้ันทางและใหแสดงในทกุๆ แผนที่มุมขวาวาเปน General Test หรือ Control Test ของชั้นใด การเรยีงชั้นทาง
ใหเรียงตามหนังสือนํา นั่นคือเรียงชั้น Subgrade จนถึงชั้นพื้นทาง สําหรับในชั้นที่มีการผสมวัสดุตั้งแต 2 
ชนิดขึ้นไป ใหทําการรายงานคุณสมบัติของวัสดุกอนผสมและหลังจากการผสมของ General Test ดวย หาก
ช้ันใดมีผลของ Abrasion Test และการหา Specific Gravity ใหแสดงคาไวดวย สําหรับในชั้นพืน้ทางที่ใช
กรวดโมใหแสดงคาเปอรเซ็นตหนาแตกใน General Test และ Control Test ดวย 
 2.9 สรุปคุณสมบัติของวัสดุ Soil Cement ในกรณี ที่มีการดําเนินการทํา Soil Cement ใหรายงานผล
ของการทํา Mix Design ประกอบดวย Gradation, Atterberg Limits กาํลังของ Soil Cement ที่ไดจากการใช
ปริมาณซีเมนตตาง ๆ ความหนาแนนแหงสูงสุด OMC. ที่คาปริมาณซีเมนตตางๆ การทํา Mix Design นี้ ให
ถือวาเปน General Test สําหรับคุณสมบตัิของ Soil Cement เมื่อทํา Control Test นั้น ประกอบดวย 
Gradation, Atterberg Limits และ Compaction Test ของ Soil Cement ปริมาณซีเมนตที่ใชรวมทั้งปริมาณน้ํา
ในดิน (Moisture Content) ความหนาแนนแหงและกําลังของ Soil Cement ที่ตําในสนาม 
 2.10 Field Density Test Report (แบบ ว.6-07) ใหจดัทําเปนชุด แตละชุดจะแบงเปนของแตละชั้น
ทาง ใหเรียง กม. ของแตละชั้นทางดวย พรอมทั้งแสดงที่มุมขวาบนของแตละแผนวาเปนชั้นใด การเรียงชุด
ใหเรียงตามหนังสือนํา คือ เรียงชั้น Subgrade จนถึงชั้นพื้นทาง การรายงานนีจ้ะตองแสดงผลการตรวจสอบ
ความแนนและความหนาของชั้นทางที่วัดไดจริงในสนามและในชอง “Acceptance” ใหใสคําวา “ความแนน
ใชได”  ในกรณีที่ความแนนไมไดตามขอกาํหนดในกรณทีี่ความหนาของ Station  ใด ๆ มากหรือนอยกวาที่
กําหนด  ใหหมายเหตุไวตอนลางของแบบฟอรมวา “ชวงที่ความหนาไมเปนไปตามแบบ ไดรายงานใหนาย
ชางโครงการฯ ทราบในรายงานประจําวันแลว ” สําหรับชอง “Remarks” ใหอางถึงลําดับการทดลองที่
นํามาใชในการควบคุมวันทีต่รวจสอบ และถาเปนผลของการตรวจสอบใหม ใหใสคําวา “Retest” ไวดวย ถา
ในจุดทีไ่มไดตามแบบ จะตอง Retest ใหมอยูคนละฉบบั ใหบอกดวยวาจุดทีไ่มไดตามแบบนั้นอยูในฉบับใด  
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 2.11 ผลการตรวจสอบความหนาแนนของทราย ที่ใชทดสอบความแนนของชั้นทาง ใหแสดงรายการ
ทดสอบและตรวจเทียบ (Calibration) ของทรายที่ใชในเดือนนั้นอยางนอย 2 คา (คอืประมาณ 15 วันหาคา 1 
คา) ในแตละคานั้นจะตองตรวจเทียบไมนอยกวา 3 คร้ัง และหาคาเฉลี่ย ในกรณีทีค่าความหนาแนนที่ทําแต
ละครั้งแตกตางไปจากคาเฉลีย่เกิน 1 % ใหทําการตรวจเทยีบใหม 
 2.12 ผลของการหา Specific Gravity และ Absorption ใหแสดงการทดสอบหา Specific  Gravity 
และหา Absorption ของวัสดทุี่คางตะแกรงขนาด 3/4 นิ้ว (19 มม.) ไวดวยเดือนละไมนอยกวา 1 คร้ัง/ แหลง 
 2.13 การทดลองหาปริมาณรอยละที่แตกของกรวดโม ในกรณีที่พืน้ทางใชกรวดโม ใหแสดงรายการ
ทดลองหาปริมาณรอยละทีแ่ตกไวดวย 
 2.14 สําเนาการทดลองตัวอยางที่สงไปทดลองที่ฝายวิเคราะหและตรวจสอบ สน.ทล. หรือสํานักฯ      
ใหแนบสําเนาการทดลองของตัวอยางที่สงไปทดลองที่ฝายวิเคราะหและตรวจสอบประจํา สน.ทล. หรือ 
สํานักฯ   ไวดวย เชน คา Abrasion, Organic Impurity, Concrete Strength ของ Concrete Pavement  เปนตน 
 2.15 การทดลองวัสดุ ใหจัดทําการทดลองวัสดุไวเปนชุด แตละชุดจะตองเรียงลําดับกอนหลังดังนี ้
  2.15.1 ในกรณีที่เปนการทดลองวัสดุดิน หิน  ทราย 
  (1) Summary of Results (แบบ ว.2-15 ก.) ใบสีเหลือง 
  (2) กราฟของ Gradation (แบบ ว.2-18 สําหรับวัสดุ Soil Aggregate และแบบ ว.3-08 
สําหรับหินที่ใชในงานคอนกรีต) 
  (3) Mix Design ถามี (แบบ ว.2-14) 
  (4) Sieve Analysis (แบบ ว.2-01 ก สําหรับวัสดุพวก Soil Aggregate แบบ ว.2-01 สําหรับ
ดินที่ผานตะแกรงเบอร 4 (4.75 มม.) ทั้งหมด และแบบ ว.3-10 สําหรับหินและทรายที่ใชในงานคอนกรีต) 
  (5) Atterberg Limits (แบบ ว.2-02) 
  (6) กราฟของ Compaction Test (แบบ วง2-15 ใบสีเขียว) 
  (7) ขอมูลของ Compaction Test (แบบ ว.2-05) 
  (8) การทดลอง CBR. ใหเรียงจาก Mold ที่มีจํานวน Blows นอยที่สุดไปหา Mold ที่มี Blows 
มากที่สุด โดยจัดเปนชดุแตละชุดเปนดังนี ้
   (8ก) กราฟของ Load VS. Penetration (แบบ ว.2-05) และเขียนจํานวน Blows ไวที่
เหนือเสนกราฟดานขวาบน 
   (8ข) ขอมูลของ  CBR. Test (แบบ ว.2-11) 
  2.15.2 ในกรณีที่เปนการทดลองวัสดุ Soil Cement Test (Mix Design) ทําแหลงละ 1 ชุด แต
ละชุดเปนดังนี ้

(1) Summary of Results (แบบ ว.2-15 ก. ใบสีเหลือง) 
(2) กราฟของ Strength VS. % Cement โดยใชปริมาณน้ําในดินของวัสดุที่OMC. (Optimum  

Moisture Content)  
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  (3) กราฟของ Gradation (แบบ ว.2-18 สําหรับวัสดุ Soil Aggregate) 
  (4) Sieve Analysis (แบบ ว.2-01 ก.) สําหรับวัสดุ Soil Aggregate แบบ ว.2-01สําหรับดินที่
ผานตะแกรงเบอร 4 ทั้งหมด) 
  (5) Atterberg Limits (แบบ ว.2-02) 
  (6) กราฟของ Compaction Test (แบบ วง2-15 ใบสีเขียว) 
  (7) ขอมูลของ Compaction Test (แบบ ว.2-05) 
  (8) การหาสวนผสมของปูนซีเมนต (% Cement) เพื่อใหได Strength ของ Soil Cement 
ตามที่กําหนด เมื่อบดอัดที่ 100 % Compaction  เพื่อทํากราฟของ Strength VS. % Cement ตามขอ (2) 
  2.15.3 ในกรณีที่เปนการทดลองวัสดุ Soil Cement เฉพาะ Control Test แตละชุดเปนดังนี้  

(1) Summary of Results (แบบ ว.2-15 ก. ใบสีเหลือง) 
(2) กราฟของ Gradation    (แบบ  ว.2 – 18 สําหรับวัสดุ  Soil Aggregate) 
(3) Sieve Analysis  (แบบว.2-01ก.  สําหรับวัสดุ  Soil Aggregate  แบบ  ว.2-01  

สําหรับดินที่ผานตะแกรงเบอร 4 ทั้งหมด) 
(4) Atterberg Limits  (แบบ  ว.2-02) 
(5) ขอมูลการหา  Dry Density, Strength , ปริมาณน้ําในดนิของตัวอยาง  Soil Cement  

ซ่ึงใน  Mold  ที่หนางาน  
การจัดลําดับของแตละชุดในขอ 2.18  นั้น  ใหเรียงตามชั้นทางซึ่งสรุปไวในหนังสือนําและ

เรียงลําดับกอนหลังของชั้นทางตามหนังสอืนําดวย การเขียน Data ทดลองใหใชหมกึทั้งหมด 
ในกรณีที่มีการผสมวัสดุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ใหทําการรายงานผลการทดสอบคุณภาพวัสดุเดิมกอน

ผสมและหลังผสม ใหครบถวนดวย (ทําการทดลองทุกวิธีการทดลอง สําหรับ General Test)  
ใหแนบผลการทดลองแตละชุด และเรียนใหนายชางโครงการฯ ทราบ โดยการเขียนลงไปในใบ 

Summary of Results Results (แบบ ว.2-15 ก. ใบสีเหลือง) กลาวถึงผลการตรวจสอบขอคิดเห็น คําแนะนํา
และเหตุผลวา ใชได หรือใชไมได อยางไร พรอมทั้งการสั่งการของนายชางโครงการฯ เปนลายลักษณอักษร 
และ     ลงนามกํากับดวย 

2.16 การทดสอบ Field Density ใหกรอกขอความลงในแบบฟอรม ว.6-03 ก. ใหครบถวนดวยหมึก 
ใหเรียงลําดับกอนหลังโดยแบงเปนชั้น แตละชั้นใหเรียงแผนที่เร่ิมดวย กม. นอยไปหา กม. มาก  การเรียงชั้น
ทางใหเรียงตามหนังสือนําดวย ใหแนบผลการทดสอบใหนายชางโครงการฯ ทราบทุกครั้ง 

2.17 ขอมูลการผสมคอนกรีต (ถามีการควบคุมการผสมคอนกรีต) 
2.18 ขอมูลการเทคอนกรตีและเก็บตัวอยางคอนกรีตสด (ถามีการควบคุมการเทและเก็บตวัอยาง

คอนกรีตสด) 
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3. รายงานเมื่อเสร็จงาน 
เมื่องานกอสรางของโครงการฯ ดําเนินไปจนเสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดทาํและรวบรวมขอมูลเอกสาร  

รวมทั้งผลการทดลองตาง ๆ และทํารายงานสรุปสงถึงกองฯ ภายใน 1 เดือน หลังจากหลับเขารายงานตัวใน
กอง ฯ ใหเรียงลําดับกอนหลังของขอมูลดังนี้ 
 3.1 หนาปก ใหใชปกแบบเยบ็หัวของกองสํานักฯ ใสรายละเอียดใหครบถวน สําหรับใน “รายงาน
ฉบับที่ ...” ใหเขียน “รายงานฉบับที่ ...สรุป..” สวนใน  “เดอืน ..” ใหเวนวางไว 
 3.2 ใบปะหนา ใหใชกระดาษบันทึกขอความเฉพาะใบแรก และกระดาษขาวในใบตอๆ ไป รายงาน
ถึงการปฏิบัติงานจากเดือนใดถึงเดือนใด บรรยายอยางยอๆ เกี่ยวกับโครงการฯ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน 
 3.3 สารบัญ แสดงถึงหัวขอที่ไดแนบมาพรอมรายงานนี ้
 3.6 รายละเอยีดของโครงการฯ เชน ช่ือสายทาง หมายเลขทางหลวง จาก กม. ใด ถึง กม. ใด 
ระยะทางที่ทําการกอสราง วนัที่ที่เริ่มตนสญัญา  วันที่ทีส้ิ่นสุดสัญญา  ระยะเวลาทํางาน  ช่ือบริษทัผูรับเหมา  
และคณะกรรมการตรวจการจาง 
 3.5 แผนที่ประเทศไทย  แสดงตําแหนงของสายทางที่โครงการฯ ดําเนินการ 
 3.6 แผนที่แสดงทางหลวงบริเวณใกลเคียง และทางหลวงในโครงการฯ 
 3.7 ประวัติสายทาง 
 3.8 เจาหนาที่โครงการฯ 
 3.9 เจาหนาทีข่องบริษัทผูรับเหมา 
 3.10 บัญชีเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง 
 3.11 คางานและปริมาณงานของแตละ Item ที่ทําจริงรวมทั้ง Progress Chart เปรียบเทียบระหวาง
ผลงานและแผนงาน และ / หรือ CPM (Critical Path Method) ของการทํางานเปรียบเทียบกับ CPM ที่เสนอ
โดยบริษัทผูรับเหมา 
 3.12 Bar Chart แสดงปริมาณน้ําฝนยอนหลัง 5 ป 
 3.13 ตารางแสดงวันที่ฝนตกในชวงเวลาทีก่อสราง 
 3.14 บรรยายสรุปลักษณะดนิคันทาง สภาพภูมิประเทศ และลักษณะดนิเดิมของบริเวณทีก่อสราง ถา
มีขอมูลทางธรณีวิทยา หรือการสํารวจชั้นดนิที่เกีย่วของกบัโครงการฯ นี้ ใหแนบรายละเอียดมาดวย 
 3.15 แผนที่แนวทางและระดบัที่กอสรางจริง (As - Built)  
 3.16 Typical Cross Section พรอมขอกําหนดตาง ๆ ที่เกีย่วกับการควบคุมวัสดุ ขอกําหนดพเิศษ ตาง 
ๆ ที่เกี่ยวกบัการควบคุมวัสดุ รวมทั้งที่เกีย่วของกับ Piezometer และ Settlement Plate ในกรณีทีม่ีขอตกลง
เนื่องจากการประชุมในสนาม (Site Meeting) หรือจากเหตุอ่ืนเพื่อแกไขเปลีย่นแปลงแบบ ใหแนบ
รายละเอียดหรือเอกสารประกอบดวย 
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 3.17 บัญชีสะพาน Bearing Unit  และ ทอ  ใหบอกชนดิและขนาดของสะพาน ทอเหล่ียม และทอ
กลม ชนิดและขนาดของฐานรากสะพานที่กอสรางใหม ระดับปลายเสาเข็มของสะพานและ Bearing Unit ที่
กอสรางใหม ใหบอกแบบหมายเลขและความยาวของ Bearing Unit  ที่กอสรางใหมดวย 
 3.18 ตารางสรุปสถิติการปฏิบัติงานวาทดลองอะไรบาง แตละการทดลองดําเนินการกีต่ัวอยาง  
 3.19 ขอมูลและแผนทีแ่หลงวัสด ุ
 3.20 รายละเอียดเกีย่วกับคําสั่งของนายชางโครงการฯ ใหหนวยตรวจสอบและแนะนําประจาํ
โครงการฯ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผิวทางคอนกรีต รายละเอียดของโรงงานผสมคอนกรีต ที่ตั้งพรอมแผนที ่
วิธีการขนสงคอนกรีตสด การเท การเกลี่ยแตง การทําใหแนน การบม เครื่องมือ เครื่องใชในการทําผิวถนน
คอนกรีต 
 3.21 Chart และ / หรือตารางแสดงวันทีท่ี่เทคอนกรีตในแตละชวง ระยะเวลาของการบมคอนกรีต 
วันที่ที่เปดการจราจรในแตละชวง 
 3.22 Chart  และ / หรือ ตารางแสดง Concrete  Strength , Slump ของแตละชวงของถนนคอนกรีต 
 3.23 Chart  และ / หรือ ตารางแสดงอัตราสวนผสมคอนกรีต ชนดิปูนซีเมนตสารผสมเพิ่ม และ
เครื่องหมายการคาของปูนซีเมนตและสารผสมเพิ่ม 
 3.24 ขอมูลคุณสมบัติของหนิที่ใชผสมคอนกรีต 
 3.25 ขอมูลคุณสมบัติของทรายที่ใชผสมคอนกรีต 
 3.26 ขอมูลของเหล็กเสริม 
 3.27 ขอมูลของวัสดุสําหรับใสรอยตอที่ใชในงานผิวทางคอนกรีต 
 3.28 ตารางแสดงความหนาของชั้นทางแตละชั้น 
 3.29 Bar Chart แสดงหมายเลขของ Control Test ในแตละชั้นทาง 
 3.30 กราฟฟอรมแบบที่ 2 
 3.31 กราฟฟอรมแบบที่ 1 
 3.32 ขอมูลของ  Soil Cement 
 3.33 ขอมูลของคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของช้ันทางที่มิไดกลาวไวขางตน เชน Specific Gravity,                  
% Absorbtion, Abrasion, % หนาแตก เปนตน 
 3.34 สรุปปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะในการทํางานกอสราง  ออกแบบ  ควบคุมและบํารุงรักษา 
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ภาคผนวก    กฎระเบียบ    และคําสั่งที่เกี่ยวของ 
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สวนที่ 2  งานตรวจสอบผิวทางแอสฟลต 
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บทที่ 1 

งานลาดแอสฟลต 
  
 งานลาดแอสฟลต หมายถึงการลาดแอสฟลตชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่ไดตกแตงปรับปรุง
ถูกตองตามแบบแลว เพื่อใหแอสฟลตซึมลงไปในชองวางของพื้นทางปองกันไมใหความชื้นซึม
ผาน หรือลาดแอสฟลตชนิดเหลวลงบนผิวทางเดิม  หรือ  Prime Coat เดิม ที่ทิ้งไวนานจนไม
สามารถเปนตัวยึดเหนี่ยวกับชั้นผิวทางที่จะกอสรางใหม หรือลาดลงบนรองผิวทางที่จะกอสรางผิว
ทางทับลงไป ทําหนาที่เปนตัวยึดเหนี่ยวใหช้ันทางเดิมเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสรางใหมขางบน  
 

1.1  งาน  Prime  Coat 
 งานลาดแอสฟลต Prime Coat ทําหนาที่ปองกันไมใหความชื้นผาน และเปนตัวยึดเหนี่ยว
ใหพื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสรางไวขางบน 
 1.1.1 วัสดุ 
  ก. คัทแบคแอสฟลตใช MC-30 หรือ MC-70 ซ่ึงมีคุณภาพถูกตองตาม มอก. 865-
2532 “ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคัทแบคแอสฟลต” 
  ข. แอสฟลตอิมัลชัน CSS-1 หรือ CSS-1h ซ่ึงมีคุณภาพถูกตองตาม มอก. 371-
2530 “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน “ 
  ค. ชวงอุณหภูมิที่ใชลาดแอสฟลตชนิดตาง ๆ ใหเปนไปตามตารางที่ 1-1 
       

ตารางที่ 1-1 ชวงอุณหภูมิของแอสฟลตที่ใชลาด 
 

ชวงอุณหภูมิทีใ่ชลาด ชนิดของแอสฟลต 
องศา  C องศา   F 

MC-30 30-90 85-190 
MC-70 50-110 120-225 
CSS-1 20-70 70-160 
CSS-1h 20-70 70-160 

 
  ง. การตรวจรับแอสฟลต 
       - ตรวจสอบใบรับรองผลิตภัณฑ 
       - ตรวจสอบทะเบียนและน้ําหนักรถ 
       - ตรวจสอบสภาพและหมายเลขซีล 
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 1.1.2  เคร่ืองจักรและเครื่องมือ 
  เครื่องจักรและเครื่องมือประกอบดวย 
  ก. เครื่องพนแอสฟลตหรือรถลาดยาง ( Asphalt Distributor )  ตองขับเคลื่อนได
ดวยตัวเองมีระบบหมุนเวียนแอสฟลต (Circulating System) มีถังบรรจุแอสฟลตติดตั้งบน
รถบรรทุกหรือรถพวงและประกอบดวยอุปกรณในการใชงาน ดังนี้ 
       - ไมวัด (Dipstick ) หรือเครื่องวัดปริมาณแอสฟลตในถัง 
       - หัวเผาใหความรอนแอสฟลต (Burner ) 
       - เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิแอสฟลต ( Thermometer ) 
       - ปมแอสฟลต (Asphalt Pump ) 

•    ดูดแอสฟลตที่เตรียมไวแลวเขาถังบรรจุแอสฟลตบนรถ 
•    หมุนเวียนแอสฟลตในทอพนแอสฟลต และในถังบรรจุแอสฟลตบนรถ 
•    พนแอสฟลตผานทางทอพนแอสฟลต และทอพนแอสฟลตแบบมือถือ 
•    ดูดแอสฟลตจากทอพนแอสฟลตหรือทอพนแอสฟลตแบบมือถือกลับเขา

สูถังบรรจุแอสฟลตบนรถ 
•    ดูดแอสฟลตจากถังบรรจุแอสฟลตบนรถไปยังถังเก็บแอสฟลตภายนอก 
•    เครื่องปมแอสฟลต ตองติดเครื่องวัดปริมาณแอสฟลตที่ผานปม โดยวัด

เปนรอบหรือวัดเปนความดัน 
       - เครื่องตนกําลังหรือเครื่องทาย ( Power Unit ) 

•    เครื่องตนกําลังหรือเครื่องทายตองมีมาตรบอกความดัน 
       - ทอพนแอสฟลต ( Spray Bar ) พรอมหัวฉีด ( Nozzle )  ประกอบดวย 

•    ทอหลายทอนตอกัน 
•    หัวฉีดติดตั้งโดยมีระยะหางระหวางหัวฉีดเทากัน 
•    หัวฉีดปรับทํามุมกับทอพนแอสฟลตได 
•    มีอุปกรณปดเปดทอพนแอสฟลตแบบที่แอสฟลตหมุนเวียนผานได 

องมีความดันสม่ําเสมอตลอดความยาวของทอ •    ต
  ปรับความสูงต่ําได •  
  สามารถปรับใหพนแอ•  
อพนแอสฟลตแบบมือถือ ( Hand Spray ) 

สฟลตที่ความกวางตาง ๆ กันได 
       - ท

ใชหัวฉีดเคลื่อนตัวไดอิสระ ใช
พนแอสฟลตบนพื้นที่ท

 ( Bitumeter )  ประกอบดวย 

•    ทอพนแอสฟลตแบบมือถือ ตองเปนแบบ
ี่รถพนแอสฟลตเขาไปไมได 

       - อุปกรณวัดปริมาณการพนแอสฟลต
•    ลอวัดความเร็ว ( ลอที่หา ) 
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•    ตอสายเชื่อมไปยังมาตรวัดความเร็วในเกงรถ 

                                              
       - ถ

นจากหัวเผา หนึ่งหัวเผาหรือ
มากกวา  

•    แผนโลหะชวยกระจายความรอน 
วัดปริมาณแอสฟลตเปนแบบไมวัด 

(Dipstick ) เข็มวัดบอก

สฟลต 
บและตรวจปรับอุปกรณ

ลตที่ลาดตามขวางถนน 
น 

บ วัสดุสวนที่เหลือตอง

•    บอกความเร็วเปนเมตรตอนาทีหรือฟุตตอนาที 
•    มีตัวเลขบอกระยะทางรวมที่รถวิ่ง                         
ังบรรจุแอสฟลตบนรถ ( Asphalt Tank ) 
•    เปนชนิดมีฉนวนหุมปองกันความรอน 
•    ภายในถังประกอบดวยทอนําความรอ

•    ทอระบายแอสฟลตที่ถังตองมีเครื่อง
ปริมาณหรือทั้งสองชนิด 
•    เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิเปนแบบหนาปทม ( Dial ) หรือแบบแทงแกว

หุมดวยโลหะ(Armored Thermometer ) หรือทั้งสองชนิด ที่อานไดละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส 
  ข. เครื่องกวาดฝุน (Rotary Broom) อาจเปนแบบลาก แบบขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง 
หรือแบบติดตั้งที่รถไถนา (Farm Tractor) แตตองเปนแบบไมกวาดหมุนโดยเครื่องกล ขนไมกวาด
อาจทําดวยไฟเบอร ลวดเหล็ก ไนลอน หรือหวาย  ปรับความเร็วของการหมุนและน้ําหนักที่กดลง
บนผิวถนนโดยการปรับระดับความสูงของไมกวาด 
  ค. เครื่องเปาลม (Blower)  เปนแบบติดตั้งทายรถไถนา(Farm Tractor)  มี

ส าประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหพื้นที่ที่จะกอ ร งสะอาด  
 1.1.3  การเตรียมการกอนการลาดแอสฟลต Prime Coat 
  ก. ตรวจสอบอุปกรณและตรวจปรับเครื่องพนแอ
       กอนนําเครื่องพนแอสฟลตไปใชงาน จะตองตรวจสอ
าง ๆ ใ อยูในสต ห ภาพใชงานไดดี การตรวจสอบมีดังนี้ 

       - สภาพทั่วไป 
        - อัตราการไหล

       - ความเร็ว 
ปริมาณแอสฟ       - ทดลองหา

       - ทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตามความยาวถน
  ข. การเตรียมพื้นทาง 

ัดใหไดระดับและความลาดตามแบ       - พื้นทาง จะตองต
ําจัดออกใหหมก ดกวาดฝุนหรือสวนละเอียดใหมีหนาหินโผลไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่

ดําเนินการ กรณีที่พื้นทางมีวัสดุฉาบหนาเปนคราบแข็งติดอยู ซ่ึงหลังจากใชเครื่องกวาดฝุนกวาด
แลว ยังมีวัสดุหนาหินโผลนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่ดําเนินการ อาจเปดใหรถยนตวิ่งตอไป
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ประมาณ 3 วัน หรือมากกวา เพื่อใหคราบฝุนแข็งหลุดออกไปหรือโดยการใชเครื่องมือหรือ
เครื่องจักรตัดออก แลวใชเครื่องกวาดฝุนกวาดออกไป 
       -  พรมน้ําบางๆ ที่ผิวพื้นทางพอชื้นๆ  ถาเปยกมากเกินไป จะตองทิ้งไวใหแหง
หมาดถามีน้ําขังเปนแหง ๆ ใหกําจัดออกใหหมด 
 1 ริมาณแอสฟลตท่ีใชลาด 
  ปริมาณแอสฟลตที่ใชประมาณ

.1.4  ป
 0.8-1.4 ลิตรตอตารางเมตร ปริมาณที่แนนอน

ึ้นอยูกั พาะอยางยิ่งสวนที่อยูช้ันบนสุดและแนะนําใหใชสูตร

รัมตอมิลลิเมตร 
 Basis ) ของวัสดุพื้นทาง 

ื่อ
สภาพ

ชนิดของแอสฟลต คาของ R ( รอยละ ) 

ข บความแนนของพื้นทาง โดยเฉ
ตอไปนี้เปนแนวทางในการหาปริมาณแอสฟลตที่จะใช 
 

  อัตราแอสฟลตที่ใชทํา Prime Coat = 100P ( 1-D/G)/R  ลิตรตอตารางเมตร 
 

  เมื่อ    P = ความลึกที่จะใหแอสฟลตซึมลงไป เปนมิลลิเมตร 
           R = คาของ  Residual Asphalt เปนรอยละ  

            D = ความแนนแหงเฉลี่ยที่ตรวจสอบไดจากสนามเปนก
            G = คาความถวงจําเพาะแบบ Bulk ( SSD -
  คาของ P  จะขึ้นอยูกับความพรุนของพื้นทางและชนิดของแอสฟลตที่ใชลาด เม
ทดลองลาดแอสฟลตคร้ังแรก ใหใชคา P เทากับ  4.5  มิลลิเมตร ในการคํานวณ หลังจากเห็น
แอสฟลตที่ลาดออกมาแลว จึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาของ P หรือเปลี่ยนชนิดของแอสฟลตเหลว
ตามความเหมาะสมตอไป 
  คาของ Residual Asphalt (R)      ที่ใชสูตรคํานวณ ใหใชคาตามตารางที่ 1-2 
 

ตารางที่ 1-2  คาของ  Residual Asphalt ( R ) ที่ใชสูตรคํานวณ 
 

MC-30 62 
MC-70 73 
CSS-1 75 
CSS-1h 75 

 
  ค  ใหใชคาความแนนแหงเฉลี่ย ที่ตรวจสอบไดจากสนามในชวงที่จะ
ําเนินการตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 603/2517 “ วิธีการทดลองหาคาความแนนของวัสดุใน

น
ดลองหาความถวงจําเพาะของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ “ และชนิดละเอียดตาม

าของ D 
ด
สนามโดยใชทราย “ 
  คาของ G ใหแยกหาคา G ของวัสดุพื้ ทางชนิดหยาบ ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 
207/2517 “ วิธีการท
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วิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 209/2548 “ วิธีการทดลองหาคาความถวงจําเพาะและการดูดซึมน้ําของ
วัสดุเม็ดละเอียด”  แลวหาคาตามสูตรตอไปนี้ 
 

  
⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

+⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

=
2P1P

100G  
⎠⎝⎠⎝ 2G1G

1   = ปริมาณของวัสดุสวนที่คางบนตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร เปนรอยละ 
  P2   = ปริมาณของวัสดุสวนที่ผานตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร เปนรอยละ 

 

รื่องจักรและอุปกรณตางๆ  เรียบรอยแลว
หดําเน

ได  

ง สําหรับสภาวะอากาศที่เลว 

ตะแกรงเบอร 200 ไมเกินรอยละ  20  

ยใน 1 เดือน หลังจากลาดแอสฟลต 

ได ใหลาดแอสฟลตใหเต็มถนน ถา
ําเปนต  ใหลาดแอสฟลตคร่ึงแรกเลยแนวกึ่งกลางของถนน

ังจากปดการจราจร 48 ช่ัวโมงแลวแอสฟลตยังซึมลงไมหมด อาจใชหินฝุน

เปลวไฟทั้งในขณะตมหรือในขณะลาด 

เมื่อ  P

  G1  = ความถวงจําเพาะแบบ Bulk ( SSD - Basis ) ของวัสดุสวนที่คาง 
            บนตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร 
  G2  = ความถวงจําเพาะแบบ Bulk ( SSD -  Basis ) ของวัสดุสวนที่ผาน
                                          ตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร 
 1.1.5  วิธีการกอสราง 
  เมื่อไดเตรียมพื้นที่ที่จะกอสรางรวมถึงเค
ใ ินการดังตอไปนี้ 
  ก. ใชเครื่องพนแอสฟลต ลาดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กําหนดไวตามตารางที่ 1-1 
ในอัตราการลาดที่คํานวณ
  ข. หลังจากลาดแอสฟลตแลว ตองปดการจราจรอยางนอย 24 ช่ัวโมง สําหรับ
สภาวะอากาศที่ดี หรือ 48 ช่ัวโม
  ค. ในกรณีปดการจราจรครบกําหนดแลวมีแอสฟลตซึมลงพื้นทางไมหมดหรือไม
สามารถปดการจราจรไดนานใหใชทรายสะอาดที่มีสวนผาน
สาดทับชั้น  Prime Coat 
  ง. หลังจากการลาดแอสฟลต Prime Coat   แลวใหทิ้งไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง จึงจะ
ทําผิวไดและตองทําผิวภา
 1.1.6  ขอแนะนําและขอควรระวัง 
  ก. ถามีทางเบี่ยงหรือสามารถปดการจราจร
จ องลาดแอสฟลตคร้ังละครึ่งถนน
ประมาณ 50 มิลลิเมตร 
  ข.  หามสาดทรายกอน 24 ช่ัวโมง หลังจากการลาดแอสฟลต 
  ค.  หล
สาดแทนทรายก็ได 
  ง.  การใชคัทแบคแอสฟลตตองระวังเพราะติดไฟงาย การปฏิบัติงานจะตอง
ระมัดระวังไมใหถูก
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  จ.  การขนสงแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง Drum โดยเฉพาะการขนขึ้น – ลง 
ตองระมัดระวังไมใหถัง Drum ไดรับการกระทบกระเทือนรุนแรง เพราะอาจทําใหแอสฟลต

ลต ควรกลิ้งถังไปมาหรือกวนใหเขากันเสียกอน ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมี

ือสาร

ท

อิมัลชันแตกตัวได 
  ฉ.  การใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง Drum  กอนถายเทแอสฟลตอิมัลชันลง
ในเครื่องพนแอสฟ
ลักษณะเดียวกันทั่วถึงหากใชไมหมดถังควรปดฝาใหแนน เพื่อปองกันน้ําในแอสฟลตอิมัลชัน
ระเหยออกไป ทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัว และหมดคุณภาพการเปนแอสฟลตอิมัลชันได 
  ช.  หลังการลาดแอสฟลตประจําวัน ควรดูดแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตออก
ใหหมด แลวลางเครื่องพนแอสฟลตโดยเฉพาะที่ทอพนแอสฟลต การลางควรใชน้ํามันกาดหร
ทําละลายใดๆ สูบผานทอตางๆ  ของเครื่องพนแอสฟลต เพื่อลางสวนที่ตกคางอยูออกใหหมด ทั้งนี้
เพื่อปองกันแอสฟลตเกาะติดแนน ทําใหไมสะดวกในการใชงานครั้งตอไปและชวยปองกันไมให
ถังบรรจุแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตถูกกรดในแอสฟลตอิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได 
                      1.1.7  การตรวจสอบและการรายงานผล  
  ก.  รายงานผลการลาดยางในแตละแปลงใชแบบฟอรมตามตัวอยางทายบ
แบบฟอรมที่ 1-1 
  ข .   สรุปอัตราการลาดยางประจําเดือนใชแบบฟอรมตามตัวอยางทายบท
แบบฟอรมที่ 1-2 
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1.2  งาน  Tack Coat 
 Tack Coat ทําหนาที่เปนตัวยึดเหนี่ยวช้ันทางเดิมกับผิวทางที่จะกอสรางใหม 

     

าด 

        งานลาดแอสฟลต
  1.2.1 วัสดุ 

  แอสฟลตเหลวที่จะใชเปนประเภทและชนิดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้    ก.
RC – 70,  RC – 250 , CRS – 1 และ CRS – 2 
   ข. การเลือกชนิดของแอสฟลตเหลวใหพิจารณาสภาพของพื้นหรือผิวทางเดิมที่จะ
ทํา  Tack  Coat   อุณหภูมิที่ใชลาดแอสฟลตชนิดตางๆ   ใหเปนไปตามตารางที่  1-3 
 

ตารางที่ 1- 3  ชวงอุณหภูมิของแอสฟลตที่ใชลาด 
 

ชวงอุณหภูมิทีใ่ชลชนิดของแอสฟล
องศา  C องศา  F 

ต 
 

RC - 70 50 - 110 120 - 225 
RC - 250 75 - 130 165 - 270 
CRS - 1 50 - 85 125 - 185 
CRS - 2 50 - 85 125 - 185 

 

หมายเหตุ :  ส สฟลตอิมัลชัน   ถาผสมน้ํา ี่อุณหภูมิปกติได 

นไปตามหัวขอ 1.1.2 

  
ฟลต เปนไปตามหัวขอ 1.1.3  


ม่ําเสมอ ถามีห   

ี่ยว     
Bondi  )  กับ

ําหรับแอ ใหลาดท
 

 1.2.2  เคร่ืองจักรและเครื่องมือ 
  เครื่องจักรและเครื่องมือเป
   

 1.2.3  การเตรียมการกอนการลาดแอสฟลต   Tack  Coat 
  ก. ตรวจสอบอุปกรณและตรวจปรับเครื่องพนแอส

 ข. การเตรียมพื้นทางหรือผิวทางเดิม 
  ไมสม่ําเสมอหรือเปนคลื่น  ใหตัดแตงให      - กรณีที่พื้นทางหรือผิวทางเดิม

   ส ลุมบอจะตองตัดหรือขุดออกแลวทําการซอมแบบ  Skin  Patch  หรือ  Deep 
Patch  แลวแตกรณีและบดอัดใหแนนเสียกอนเพื่อใหมีผิวที่เรียบสม่ําเสมอกอนการทํา  Tack    
Coat   
       - พื้นทางหรือผิวทางเดิม จะตองสะอาดปราศจากฝุนและวัสดุอ่ืนๆ ปะปน   
       - กรณีที่พื้นทางเดิมทํา  Prime  Coat ทิ้งไวนานจนกระทั่งไมมีการยึดเหน
( ng ผิวทางที่จะกอสรางภายหลังหรือพื้นเดิมนั้นสกปรกจนไมสามารถทําใหสะอาดได
ใหทําการ Tack  Coat   
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       - การทําความสะอาดพื้นทางหรือผิวทางเดิม โดยการกวาดฝุนหรือวัสดุที่หลุด
หลวมออกจนหมด     ดวยเครื่องกวาดฝุนโดยใชอัตราเร็วการหมุนและน้ําหนักกดที่กดลงบนพื้น
ทางหรือผิวทางเดิมใหพอดีที่จะไมทําให  Prime  Coat  หรือผิวทางเดิมเสียหาย  เสร็จแลวใหใช
เครื่องเปาลมเปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 
       - กรณีที่มีคราบฝุนหรือวัสดุแข็งอยูที่พื้นทางหรือผิวทาง ใหกําจัดคราบแข็ง  
โดยการใชเครื่องมือใดๆ ที่เหมาะสมขูดออกและลางใหสะอาดทิ้งไวใหแหง   ใชเครื่องกวาดฝุน
กวาด  แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกใหหมด 
 1.2.4  ปริมาณแอสฟลตท่ีใชลาด 

 ก. กรณีที่พื้นเดิมเปน  Prime  Coat  หรือผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 
     ใชแอสฟลต  RC-70, RC-250 ในอัตรา  0.1 – 0.3 ลิตร/ตร.ม. 
     ใชแอสฟลต  CRS-1, CRS-2 ในอัตรา  0.1 – 0.3 ลิตร/ตร.ม. 
     ใชแอสฟลต  CRS-1, CRS-2 ผสมน้ําในอัตราสวน  1 : 1   แลวลาดในอัตรา 

 0.2 – 0.6   ลิตร/ตร.ม. 
 ข. กรณีที่พื้นเดิมเปนผิวทางชนิดเซอรเฟสทรีตเมนตหรือเพนเนเตรชันแมคคาดัม 

     ใชแอสฟลท  RC-70 , RC-250 ในอัตรา  0.1 – 0.3  ลิตร/ตร.ม. 
 1.2.5  วิธีการกอสราง 
  ก. ใชเครื่องพนแอสฟลตลาดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กําหนดตามตารางที่ 1-3โดย
อัตราการลาดตามกําหนด  
  ข.  กรณีที่พื้นที่ที่จะทํา  Tack  Coat  เปนพื้นที่ที่รถพนแอสฟลตเขาไปไมได  ให
ใชทอพนแอสฟลตแบบมือถือไดหรือพื้นที่ที่ไมเหมาะสมที่จะใชเครื่องพนแอสฟลตหรือทอพน
แอสฟลตแบบมือถือไดใหใชแปรงทาแอสฟลตได 
  ค.  การทํา Tack  Coat ใหดําเนินการลวงหนากอนการกอสรางชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีตภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดพื้นที่ที่จะทํา  Tack  Coat  ใหพอดีที่จะกอสราง
ช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตเสร็จภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลดีและไมอนุญาตใหทิ้งไว
ขามคืน เพราะอาจจะทําใหพื้นทางหรือผิวทางเดิมสกปรกอีกได 
  ง.  ภายหลังจากการทํา Tack  Coat  แลว ใหปดการจราจรไวจนกวาจะกอสรางชั้น
ทางแอสฟลตคอนกรีต 

 จ.  กรณีที่มีพื้นที่ที่ได   Tack  Coat  ไวแลวเหลืออยูเนื่องจากมีอุปสรรคอันเปน
เหตุใหไมสามารถกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตจนหมดพื้นที่  Tack  Coat ได  ใหปด
การจราจรในชวง  Tack  Coat ที่ยังเหลืออยูและใหดําเนินการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต
โดยเร็วที่สุดในทันทีที่สามารถดําเนินการตอได 
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 ฉ.  การทํา  Tack Coat  เมื่อพนแอสฟลตลงบนพื้นที่ที่ดําเนินการถูกตองตามที่
กําหนดแลวทั้งปริมาณและอุณหภูมิ  แตแอสฟลตยังไมทั่วถึงหรือไมสม่ําเสมอ   อาจใชรถบดลอ
ยางที่สะอาดชวยนวดใหแอสฟลตกระจายสม่ําเสมอทั่วผิวหนาของพื้นที่ได   
  ช.  ภายหลังจากการลาดแอสฟลต  Tack  Coat  แลวตองทิ้งไวชวงเวลาหนึ่ง  
เพื่อใหน้ํามันใน  Cut  Back  Asphalt  ระเหยออกไปหรือแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวและน้ําระเหย
ออกไปแลวจึงกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต 
 1.2.6  ขอแนะนําและขอควรระวัง 

 ก.  ถังเก็บแอสฟลตอิมัลชันแบบ   Bulk 
   ถังเก็บแอสฟลตอิมัลชันควรเปนถังที่บุดวยวัสดุกันความรอนและเปนแบบที่มี
ระบบหมุนเวียนแอสฟลตอิมัลชันในถังระบบหมุนเวียนอาจเปนแบบใชปมแอสฟลตโดยการ
หมุนเวียนแอสฟลตอิมัลชันจากดานบนไปสูดานลางของถังเก็บหรือเปนแบบใชใบพัดกวนที่มีรอบ
การหมุนชาๆ 
  ถาถังเก็บแอสฟลตอิมัลชันเปนแบบไมมีระบบหมุนเวียนหรือไมมีใบกวน   การ
เก็บควรเติมน้ํามันกาดลงในถังปริมาณเล็กนอย     พอที่น้ํามันกาดจะลอยปดผิวหนาแอสฟลต
อิมัลชันในถังเพียงบางๆ เพื่อลดการเกิดแอสฟลตลอยเปนฝาที่ผิวหนาของแอสฟลตอิมัลชันในถัง 

 ข.  การเก็บและใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุ  Bulk 
        - ควรบรรจุแอสฟลตอิมัลชันใหเต็มถัง เพื่อใหมีผิวหนาของแอสฟลตอิมัลชันที่
สัมผัสกับอากาศเปนพื้นที่ที่นอยสุดทั้งนี้เพื่อลดการรวมตัวของแอสฟลตเปนแผนฝาที่ผิวหนาของ
แอสฟลตอิมัลชัน 
       - ควรเก็บแอสฟลตอิมัลชันที่ชวงอุณหภูมิ  10 – 85 องศาเซลเซียส  
         - อยาใหความรอนแอสฟลตอิมัลชันจนกระทั่งอุณหภูมิที่ผิวสัมผัสกับพื้นผิวที่
ความรอนจากอุปกรณใหความรอน มีอุณหภูมิสูงถึง  96  องศาเซลเซียส มิฉะนั้นแอสฟลตอิมัลชัน
บริเวณที่สัมผัสกับพื้นที่ผิวที่ความรอนผานจากอุปกรณใหความรอนจะแตกตัวได 
       - ขณะใหความรอนแอสฟลตอิมัลชันในถังเก็บ   ใหกวนแอสฟลตอิมัลชันไป
ดวย  เพื่อลดการรวมตัวของแอสฟลตเปนแผนฝาที่ผิวหนา 
       -  การกวนแอสฟลตอิมัลชันหามใชวิธีการอัดอากาศเขาไปในถังเก็บ 
       - การหมุนเวียนแอสฟลตอิมัลชันในถัง ไมควรทําใหแอสฟลตอิมัลชัน
ไหลเวียนเร็วและรุนแรงเกินไปเพราะจะทําใหอากาศเขาไปแทรกในแอสฟลตอิมัลชัน  อันเปนเหตุ
ใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวไดงาย 
       -  การผสมน้ํากับแอสฟลตอิมัลชันชนิด  CRS-1      หรือ     CRS-2     หามเติม
แอสฟลตอิมัลชันลงในน้ํา แตใหเติมน้ําสะอาดอยางชาๆ ลงในแอสฟลตอิมัลชัน เพื่อปองกันมิให
แอสฟลตอิมัลชันแตกตัว 
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 ค.  การใชแอสฟลตอิมัลชันแบบถังบรรจุ  Drum 
       -  การขนสงแอสฟลตอิมัลชัน โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง ตองระมัดระวัง
ไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันถูกกระทบกระเทือนรุนแรงมากเกินไป เพราะอาจทําใหแอสฟลต
อิมัลชันแตกตัวได 
       -  กอนใชแอสฟลตอิมัลชันแบบถังบรรจุ  Drum   ที่เก็บตั้งรอไวนานๆ ควรกล้ิง
ถังไปมาอยางนอยดานละ 5 คร้ังเปนประจําสัปดาหละ 1 คร้ัง  โดยเฉพาะเมื่อกอนบรรจุลงเครื่องพน
แอสฟลต   ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันผสมเปนเนื้อเดียวกันทั่วถึง 
       -  ทุกครั้งที่บรรจุแอสฟลตอิมัลชันลงในเครื่องพนแอสฟลตควรใชใหหมดแลว
ลาง เครื่องพนแอสฟลตดวยโดยเฉพาะที่ทอพนแอสฟลต ถาเปดถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันออกใช
แลวควรใชใหหมดถังหรือถาใชไมหมดตองปดฝาอยางดีมิฉะนั้นน้ําในถังจะระเหยไปไดซ่ึงจะทํา
ใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวและหมดคุณภาพการเปนแอสฟลตอิมัลชันได 
                      1.2.7  การตรวจสอบและการรายงานผล  
  ก.  รายงานผลการลาดยางในแตละแปลงใชแบบฟอรมตามตัวอยางทายบท
แบบฟอรมที่ 1-1 
  ข .   สรุปอัตราการลาดยางประจําเดือนใชแบบฟอรมตามตัวอยางทายบท
แบบฟอรมที่ 1-2 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 1-1 

 หนวยตรวจสอบผิวทางประจําโครงการฯ บางปะอิน - นครสวรรค ตอน 7
 สัญญาที่ ประจําเดือน

 รถลาดยางยี่หอ ทะเบียน
 ชนิดของยางที่ใช
 Pump Shaft Speed รอบ / นาที
 Spray bar  Discharge Pressure ลิตร/นาที
 Speed  ของรถลาดยาง เมตร/นาที

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4

  ความกวางที่ลาด เมตร
  พ้ืนที่ลาดยาง ตร.ม.
  พ้ืนที่สวนขยาย ตร.ม.
  รวมพ้ืนที่ลาดยาง ตร.ม.
  อุณหภูมิของยางที่ใชลาด OC
  ปริมาณยางกอนลาด ลิตร
  ปริมาณยางหลังลาด ลิตร
  ปริมาณยางที่ใช ลิตร
  อัตราลาดยางเฉลี่ย ลิตร / ตร.ม.

  หมายเหตุ

  ถึง    กม.
  ดาน

  ระยะทางสุทธิ

ชางควบคุม

การหาอัตราลาดยางเฉลี่ย
บันทึก ที่ ป.
  วันที่ทํางาน
  จาก    กม.

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ     กรมทางหลวง
การตรวจสอบอัตราการลาดยาง  Prime Coat

สท.2/14/2549 กุมภาพันธ  2550
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 1-2  

หนวยตรวจสอบผิวทางแอสฟลตประจําโครงการฯ
ลงวันที่

ประจําเดือน

อัตราการใช
แอสฟลต

(ลิตร / ตร.ม.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ผูรายงาน

แปลงที่ ชวงระยะทาง ดาน ชนิด แอสฟลต วันที่ทํางาน หมายเหตุ
กม.- กม.

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ     กรมทางหลวง
สรุปอัตราการลาดยาง ………………..

สัญญาที่ 

 



 163

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1-1   
การตรวจสอบรถลาดยาง 
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ภาคผนวก 1-1   
การตรวจสอบรถลาดยาง 

 

  รถลาดยางใชสําหรับการ Prime coat และ Tack coat กอนนํามาใชงานให
ตรวจสอบดังนี้ 
 1.  การตรวจสอบรายละเอียดทั่วไป 

 

 

รูปท่ี 1 รถลาดยาง 
 

  เปนการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ เพื่อใหสามารถกําหนดรูปแบบการใชงานได
ถูกตองและแกไขปรับปรุงสวนประกอบที่มีสภาพชํารุดหรือใชงานไมดี กอนเร่ิมทํางาน โดยจะ
ตรวจสอบตามแบบฟอรม “รายละเอียดการตรวจสอบรถลาดยาง”   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 การบันทึกรายละเอียดทั่วไปของรถลาดยาง เชน หมายเลขทะเบียน , ยี่หอรถ , 
ยี่หอเครื่องทาย , ทอใหความรอน , ไมเล็งแนว ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
   

รูปท่ี 2 ทอใหความรอนและเครื่องทาย 
 

 1.2  การบันทึกรายละเอียดของถังบรรจุแอสฟลต เชน  วิธีการวัดปรับงาน
แอสฟลต หนวยที่ใชวัด , การวัดอุณหภูมิแอสฟลตในถัง 
  1.3  การบันทึกรายละเอียดของเครื่องทาย 
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  1.4  การบันทึกรายละเอียดของเครื่องปมแอสฟลต 
  1.5  การบันทึกรายละเอียดลอวัดความเร็ว 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 เครื่องทาย 
 

  1.6  การบันทึกรายละเอียดทอพนแอสฟลต 
  1.7  การบันทึกรายละเอียดจํานวนหัวฉีดแอสฟลต 
  1.8 รายการตรวจสอบหัวฉีดแอสฟลต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 หัวฉดีแอสฟลต 
 

 2  การสอบเทียบมาตรวัดความเร็วของรถลาดยาง (Calibration of Speed  Meter) 
  เปนการหาความสัมพันธ ของความเร็วที่รถวิ่งจริงกับความเร็วที่อานไดจากมาตร
วัดความเร็วของลอที่ 5  และนํามาสรางกราฟความสัมพันธสําหรับกําหนดอัตราเร็วของรถลาดยาง
ในการ Prime Coat หรือ Tack Coat เพื่อใหไดอัตราการลาดยางตรงตามตองการ 
  2.1  การตรวจสอบจะกําหนดจุด 2 จุดและวัดระยะทางไว จากนั้นใหรถลาดยางวิ่ง
ดวยอัตราเร็วคงที่ โดยอานความเร็วจากมาตรวัดของลอที่ 5 พรอมกับจับเวลาที่ใชวิ่งผานจุด 2 จุด 
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จากนั้นคํานวณหาอัตราเร็วที่วิ่งไดจริงจากระยะทางที่วัดไว หารดวยเวลาที่จับได แลวนํามาสราง
กราฟความสัมพันธระหวางความเร็วที่อานไดกับความเร็วรถลาดยาง 
  2.2  อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ 
   ก. เทปวัดระยะ 
   ข. นาฬิกาจับเวลา 
   ค. ตารางบันทึกขอมูล 
  2.3  ขั้นตอนการตรวจสอบ 
   ก. กําหนดจุด 2 จุด พรอมวัดระยะทาง 
   ข. กําหนดความเร็วรถลาดยางจากมาตรวัดของลอที่ 5 

ค. ใหรถลาดยางวิ่งผานจุดทั้ง 2 ตามขอ ก) โดยขณะที่รถวิ่งผานจุดที่ 
      เพื่อไปยังจุดที่ 2 ตองมีความเร็วสม่ําเสมอตลอดระยะทาง  
ง.  จับเวลาที่รถใชวิ่งผานจุด 2 จุด พรอมบันทึก 
จ.  คํานวณหาอัตราเร็วจริง 
ฉ. สรางกราฟความสัมพันธ 

 3.  การสอบเทียบอัตราการไหลของยางแอสฟลตของรถลาดยาง 
  เปนการหาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบของเครื่องปมแอสฟลตกับปริมาณ
แอสฟลตที่ไหลออกและนํามาสรางกราฟความสัมพันธ สําหรับกําหนดความเร็วรอบเครื่องปม
แอสฟลต ในการ Prime Coat หรือ Tack Coat เพื่อใหไดอัตราการไหลตามตองการ 
  3.1 หลักการ 
   การตรวจสอบนี้จะดําเนินการโดยเปดแอสฟลตตามความเร็วรอบของ
เครื่องปมที่ไดกําหนดไว แลวใชภาชนะรองรับแอสฟลตที่ไหลออกมา พรอมจับเวลา บันทึกน้ําหนัก
แอสฟลตที่ไหลและชวงเวลาที่เปด เพื่อนําไปคํานวณหาอัตราการไหลของแอสฟลตแลวสรางกราฟ
ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบเครื่องปมและอัตราการไหล 
  3.2 อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ 
   ก. ภาชนะสําหรับรองรับวัสดุโดยใชภาชนะที่มีขนาดเหมาะสม 
   ข. เครื่องชั่งขนาด ประมาณ 60-100 กิโลกรัม 
   ค. นาฬิกาจับเวลา 
   ง.  ตารางบันทึกขอมูล 
  3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
   ก. กําหนดความเร็วรอบของเครื่องปมแอสฟลต 
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   ข. เดินเครื่องทายแลวเปดวาลวใหแอสฟลตไหลออกมาจากทอพนยางลง
ในภาชนะรองรับพรอมจับเวลา เมื่อไดปริมาณแอสฟลตพอสมควรก็หยุดเครื่องพรอมหยุดการจับ
เวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 5 แสดงการสอบเทียบอัตราการไหลของยางแอสฟลต 
 

    ค. ช่ังหาน้ําหนักแอสฟลตที่ไหลออกมาแลวจดบันทึกพรอมกับเวลาที่ใช
เปด – ปด วาลว 

    ง. ทําซ้ําตามขอ ข. และ ค.  อีกอยางนอย 3 คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ยของน้ําหนัก
แอสฟลตไหลออกและเวลาที่ใช แลวคํานวณหาอัตราการไหลของแอสฟลต ที่ความเร็วรอบเครื่อง
ปมนั้นๆ 

    จ. เปลี่ยนความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องปมแอสฟลต ใหครอบคลุมจุด
ใชงาน 

ฉ. ทําซ้ํา ขอ ข.  ถึง จ. 
    ช. สรางกราฟความสัมพันธระหวางความเร็วรอบของเครื่องปมแอสฟลต
กับอัตราการไหล 
 4. การตรวจสอบอัตราการลาดยางตามขวาง 
  ตรวจสอบอัตราการลาดยางตามขวาง  ตามภาคผนวก 1-2 
 5. การตรวจสอบอัตราการลาดยางตามยาว 
  ตรวจสอบอัตราการลาดยางตามยาว  ตามภาคผนวก 1-3 
 6. การตรวจสอบและการรายงานผล 
  6.1  บันทึกรายละเอียดการตรวจสอบรถลาดยาง      ใชแบบฟอรมตามตัวอยาง 
แบบฟอรมที่ ผ.1-1(1/1) ถึง ผ.1-1(1/3) 
  6.2  รายงานการตรวจสอบหัวฉีดแอสฟลต ใชแบบฟอรมตามตัวอยางแบบฟอรม
ที่ ผ.1-1(2) 



 168

  6.3  รายงานการตรวจสอบอัตราการไหลของรถลาดยาง ใชแบบฟอรมตาม
ตัวอยางแบบฟอรมที่ ผ.1-1(3) 
  6.4  รายงานการตรวจสอบความเร็วของรถลาดยาง ใชแบบฟอรมตามตัวอยาง
แบบฟอรมที่ ผ.1-1(4) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 169

ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-1(1/1) 
 

อนัดับการตรวจสอบที่   GA -
โครงการฯ วันที่
1.  รถยนตหมายเลขทะเบียน
      ย่ีหอ แบบผสม
      ถังบรรจุแอสฟลต  บรษัิท
      เครือ่งทาย  บรษิัท  (ยี่หอ)
      เครือ่งปมแอสฟลท  (ยี่หอ)
      ทอใหค
      ไมเล็งแ ไมมี
2.  ถังบรรจ ลิตร
      เครือ่งว
      ไมวัดป
      ถาชํารด
      อานได
      เข็มวัด
      ถาชํารด
      อานได
      เทอรโม
      แบบแท
      ถาชํารด
      ชวงอณุ
      อานได
      แบบห
      ถาชํารด
      ชวงอณุ
       อานได

รายละเอยีดการตรวจสอบรถลาดยาง

 

 

วามรอน  จํานวน ทอ
นว มี
ุแอสฟลต แกลลอนตัวอยางแบบฟอรม

ัดปรมิาณแอสฟลตเปนแบบ แบบไมวัด แบบเข็มวัด
รมิาณแอสฟลต ดี ชํารดุ
ุ เปนอยางไร
ละเอยีด แกลลอน ลิตร
ปรมิาณแอสฟลต ดี ชํารดุ
ุ เปนอยางไร
ละเอยีด แกลลอน ลิตร
มิเตอรเปนแบบ แทงแกว ห าปทม
งแกว  ยี่หอ ดี ชํารดุ

ุ เปนอยางไร
หภูมิอานได oC
ละเอยีด oC
นาปทม   ยี่หอ ดี ชํารดุ
ุ เปนอยางไร
หภูมิอานได oC
ละเอยีด oC

น
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ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-1(1/2) 
 

3.  เคร่ืองทาย ดี ใชได ชํารุด
       ถาชํารุดเปนอยางไร
       มีเกจวัดความดันเปน ก.ก./ตร.ซม. ปอนด/ตร.นิ้ว
       หรือเปนแบบบอกดวยตัวเลข   
4.  เคร่ืองปมแอสฟลต ดี ใชได ชํารุด
        ถาชํารุดเปนอยางไร
        มีเกจวัด อัตราการไหล วัดปริมาณแอสฟลทอยางไร  ลิตร/นาที

วัดรอบอยางไร
วัดความดันอยางไร

5.  ลอวัดความเร็ว

 

ชํารุด 
        ถาชํารุดเปนอย
        เกจวัดความเร็ว

        ถาชํารุดเปนอย
6.  ทอพนยาง   มี
         แตละทอนยาว
         ทอพนยาง
         ถาชํารุดเปนอ
         ระบบสงแอส
         (เชน  ทอยาง 
         ถาชํารุดเปนอ
         ทอพนยางแบ
7.  จํานวนหัวฉีดใน
          ความสูงของห
          ต้ังมุมหัวฉีดโ
          การชอนของ

 

มี ไมมี
ดี ใชไดตัวอยางแบบฟอรม
างไร
เปน เมตร/นาที ฟุต/นาที

ดี ใชได ชํารุด
างไร

ทอน
เมตร เมตร เมตร
ดี ใชได ชํารุด

ยางไร
ฟลต ดี ใชได ชํารุด
 ขอตอ  วาวล)
ยางไร
บมือถือ  (Hand  Spray) มี ไมมี
ทอพนยางแตละทอมี หัว หัว หัว
ัวฉีด ซ.ม
ดย กุญแจพิเศษประจํารถ ต้ังโดยวัดมุมเอง
กรวยแอสฟลตท่ีลาด ชั้น
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ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-1(1/3) 
 

ก. การตรวจปรับเคร่ืองวัดปริมาณแอสฟลตใหอานไดละเอียดขึ้น
ข. การตรวจสอบปริมาณแอสฟลตจากปม
ค. การตรวจสอบเกจวัดความเร็ว  และลอวัดความเร็ว
ง. การตรวจสอบเทอรโมมิเตอรประจํารถลาดยาง
จ. การตรวจสอบเกจวัดความดันเคร่ืองทาย
ฉ. การตรวจสอบอัตราการลาดยางตามขวาง  โดยวิธีการทดลองตามภาคผนวก 1-2
ช. การตรว วก 1

 
-3

หมายเหตุ
การกําห
เมื่อถูกต
การลาด
และหล

นายชาง

ดําเนินก

การตรวจปรับอุปกรณและตรวจสอบการลาดยาง  มีดังน้ี

 
 

จสอบอัตราการลาดยางตามยาว  โดยวิธีการทดลองตามภาคผน

ตัวอยางแบบฟอรม
 

นดความสูงของหัวฉีด  ควรทดลองลาดยางตามขวางเปนช้ันเดียวกอน
องจึงเปดพรอมกันทุกหัวฉีด
ยางในแปลงใดๆ ความแตกตางของความสูงของหัวฉีดระหวางกอนลาด
ังลาด ตองไมเกิน  1/2 นิ้ว (12.5 ม.ม.)

โครงการฯ เจาหนาที่หนวยผิวทาง
(1)
(2)

ารโดย
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ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-1(2) 
 

ขนาด ระยะ มุม
รอง พนฝอย ดี ใชได รูหัวฉีด หัวฉีด หัวฉีด

การตรวจสอบหัวฉีดแอสฟลต

หัวฉีดที่ ยี่หอ แบบ สภาพ

 

 
ตัวอยางแบบฟอรม
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ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-1(3) 
 

อันดับการตรวจสอบที่
โครงการฯ
เจาหนาที่ทดลอง วันที่ทดลอง

     รถลาดยางยี่หอ หมายเลขทะเบียน
     เคร่ืองทายยี่หอ

ความเร็วรอบปม เวลา อัตราการไหล
(รอบ/นาที) (นาที) คร้ังที่1 คร้ังที่2 คร้ังที่3 เฉลี่ย (ลิตร / นาที)

1
2
3
4
5
6

หมายเหตุ

ลําดับที่
ปริมาณแอสฟลต (ลิตร)

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ     กรมทางหลวง

การตรวจสอบอัตราการไหลของรถลาดยาง

อัต
ราก

ารไ
หล

 ( ล
ิตร

 / น
าท

ี )

 

 
ตัวอยางแบบฟอรม
14 16 18 20
14 16 18 20

ความเร็วรอบปม ( รอบ / นาที )
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ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-1(4) 
 

อันดับการตรวจสอบที่
โครงการฯ
เจาหนาที่ทดลอง วันที่ทดลอง

รถลาดยางยี่หอ หมายเลขทะเบียน
เคร่ืองทายยี่หอ

ความเร็วที่อานได ระยะทาง ความเร็วจริง
(เมตร / นาที) (เมตร) คร้ังที่1 คร้ังที่2 คร้ังที่3 เฉลี่ย (เมตร / นาที)

1
2
3
4
5
6

หมายเหตุ

ลําดับที่
เวลา  (นาที)

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ     กรมทางหลวง

การตรวจสอบความเร็วรถลาดยาง

คว
าม
เร็ว

จร
ิง (เ

มต
ร / 

นา
ที)

 

 
ตัวอยางแบบฟอรม
14 16 18 20
14 16 18 20

ความเร็วท่ีอานได (เมตร/นาที)
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ภาคผนวก 1-2  
การตรวจสอบอัตราการลาดยางตามขวางจากเครื่อง Distributor 
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ภาคผนวก 1-2 

 การตรวจสอบอัตราการลาดยางตามขวางจากเครื่อง Distributor 
                                                       

1.  ขอบขาย 
 วิธีการทดลองนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบความสม่ําเสมอของปริมาณแอสฟลตที่ลาดถนน
จากเครื่อง Distributor ตามความกวางของถนน 
2. วิธีทํา 
 2.1 เครื่องมือ 
       เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.1 กรัม 
 2.2 วัสดุที่ใชประกอบการทดลอง 
       2.2.1  กระดาษหนาสี่เหล่ียมขนาดกวาง 500 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร 1 แผน 
       2.2.2  กระดาษวาดเขียนสี่เหล่ียมขนาด   300 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร จํานวน 70 แผน 
พรอมหมายเลขกํากับ 
       2.2.3  วัสดทุี่ดูดซึมในทีน่ีใ้หใชผา 
 2.3  การทดลอง 
        2.3.1 เจาะกระดาษในขอ 2.2.1 ใหเปนรอง 2 รอง ตามแนวยาวของกระดาษโดยใหรอง
ทั้งสองรองหางกัน 200 มิลลิเมตร และขนานกันโดยตลอด 
        2.3.2  นํากระดาษวาดเขยีนตามขอ 2.2.2 ช่ังหาน้ําหนกัประมาณ 10 แผน แลวหาคาเฉลี่ย
เปนน้ําหนักของแผนกระดาษแตละแผน ( Wt. of  Paper ) 
        2.3.3    เมื่อทราบน้ําหนักของแผนกระดาษแลวใหนําแผนกระดาษวางซอนกันในแตละ
แผนเหลือพื้นที่ 300X50 มิลลิเมตร การวางซอนกันใหใชหมุดกลัดหรือใชเครื่องเย็บกระดาษ 
        2.3.4 นํากระดาษที่เตรยีมไวในขอ 2.3.3 สอดผานรองสองรองของกระดาษที่เตรียมไว
ตามขอ 2.3.1 ดังนั้นพื้นที่ของกระดาษที่วางเรียงซอนกันมีพืน้ที่ๆจะรับแอสฟลตที่ลาดจากเครื่อง 
Distributor   =  50 มิลลิเมตร x 200 เมตร  =  (area of each paper) 
        2.3.5  ตัดผาใหไดขนาด 50 มิลลิเมตร x 200 มิลลิเมตร จํานวน 70 ช้ิน 
        2.3.6  ช่ังน้ําหนกัของผาแตละชิ้นประมาณ 10 ช้ิน นาํมาเฉลี่ยเปนน้ําหนกัของผาแตละชิ้น 
( Wt. of cotton pad ) 
        2.3.7  ทากระดาษที่เตรยีมไวในขอ 2.3.4   ดวยกาว แลวนําผาที่ตดัเตรียมไวในขอ 2.3.5 
แตละชิ้นปดทบัลงบนกระดาษที่ทากาวนัน้แตละแผน 
        2.3.8  นํากระดาษและผาที่เตรียมจากขอ 2.3.7  ไปวางบนถนนตามความกวางของถนน
และตั้งฉากกับ Centre line ของถนน 
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        2.3.9    ใหรถ Distributor ที่เตรียมไวสําหรับแอสฟลตเขาลาดแอสฟลตตามอัตราที่ตั้งไว 
        2.3.10     เมื่อรถ  Distributor  ลาดแอสฟลตผานไปใหรีบถอดกระดาษที่มีผาติดพรอมทั้ง
แอสฟลตบนผิวหนาของผา ไปชั่งหาน้ําหนักทุกๆ แผน (Wt. of paper + cotton pad + Asphalt) 
        2.3.11  โดยการทราบน้าํหนักของแอสฟลตและพื้นที่ของผาก็สามารถคํานวณหาปริมาณ
แอสฟลตที่ลาดได 
        2.3.12  รายการคํานวณดไูดจากตัวอยางที่แนบมาพรอมนี้ 
3.  การคํานวณ 
 
 Average rate of Spread       =      

papereachofarea
asphaltofWt.  

 เมื่อ  = 20 x 10     =    200    Sq.cm.  papereachofarea

 
 %  Variation    =      

asphaltofwtAverage
AsptofwtAverageAsptofWt

.
100.... ×−  

 
4. การตรวจสอบและการรายงานผล 
 4.1  รายงานปริมาณแอสฟลตที่ตองการใหลาดบนถนน เปนลิตรตอตารางเมตร 
 4.2  รายงานปริมาณแอสฟลตที่ตรวจสอบไดโดยการทดลองขางตนเปนลิตรตอตารางเมตร
 4.3  รายงานเปอรเซ็นตของ Variation  ที่คํานวณไดแตละคา ขอกําหนด   17 % ±

 4.4  แบบฟอรมรายงานใชแบบฟอรมตามตัวอยางแบบฟอรมที่ ผ.1-2(1) 
 
5.  ขอควรระวัง 
 ใหรีบชั่งน้ําหนักของแผนกระดาษภายหลังที่รถ  Distributor ไดลาดแอสฟลตผานไปแลว
โดยเฉพาะในขณะที่อากาศรอนจัด เพราะสารละลายพวกน้ํามัน ( สําหรับแอสฟลตพวก Cut back) 
และน้ํา (สําหรับแอสฟลตพวก Emulsified   Asphalt ) จะระเหยไปทําใหไมไดน้ําหนกัที่ถูกตอง 
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ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-2(1) 

 

Wt. Asphalt Wt. of Wt. of
+Paper pad Paper pad Asphalt Variation   MACHINE  REC.  NO. -

(gm.) (gm.) (gm.) %  MAKE          ISUZU
1 24.3 9.6 14.7 -4.5  MODEL
2 24.4 9.1 15.3 -0.6   WIDTH OF SPRAY BAR 3.50 m.
3 24 8.9 15.1 -1.9   NO. OF JETS USED 35
4 24.1 9.1 15 -2.6   ACTUAL WIDTH SPRAYED 3.50 m.
5 24.0 9.1 14.9 -3.2   HEIGHT OF BAR 22 cm.
6 24.0 8.8 15.2 -1.3   ROAD SPEED 500 ft./min
7 24.6 200 rp

C. - 7
0 C  

m
8 24.4 0
9 24.7

10 24.2
11 25.5
12 24.6
13 25.4
14 26.1
15 25.1
16 24.0
17 25.1
18 24.4
19 25.2
20 25.0
21 27.9
22 24.1
23 24.2
24 25.9
25 25.9
26 23.8
27 25.0
28 24.4
29 25
30 24.1
31 25.0
32 25.6
33 25.0
34 24.5
35 24.7

ตรวจสอบหาความสม่ําเสมอของทางที่ลาดตามความกวางของถนน
TEST OF ASPHALT DISTRIBUTION

ROAD TRAY  TEST  FOR TRANSVERSE  DISTRIBUTION

Paper
9.2 15.4 -0.0   PUMP SPEED 1
9.2 15.2 -1.3   ASPHALT M
9.5 15.2 -1.3   TEMPERATURE 8
9.2 15 -2.6   PRESSURE -ตัวอยางแบบฟอรม
 

9.2 16.3 5.8   AIR TEMP. -
9.5 15.1 -1.9   ROAD  TEMP -
9.4 16 3.9   OUT PUT PER JET / MIN Kg./ min.
9.4 16.7 8.4 %Variation = [Wt.Asphalt-Avg.Wt.Asphalt.]x100
9.5 15.6 1.3
8.8 15.2 -1.3   e.g. paper No. 1
9.4 15.7 1.9 %Variation =  [ 14.7 - 15.4 ] x 100  =  -4.5
9.5 14.9 -3.2
9.2 16 3.9   AREA OF EACH PAPER = 20 x 10 Sq.cm.       
9.2 15.8 2.6 = 200 Sp.cm.

10.6 17.3 12.3  AVERAGE RATE OF SPREAD =   Wt. Asphalt
9.2 14.9 -3.2 Area of each paper
9 15.2 -1.3 = 0.74 Liter / Sq.m.

9.5 16.4 6.5
9.6 16.3 5.8   N.B.               %   Varlation  =   + / - 17 %
9.1 14.7 -4.5
9.4 15.6 1.3
9.7 14.7 -4.5
9.2 15.8 2.6
9.6 14.5 -5.8
9.4 15.6 1.3
9.7 15.9 3.2
9.5 15.5 0.6
9.6 14.9 -3.2
9.6 15.1 -1.9

540.7
15.4

TOTAL
AVERAGE

15.4

      Avg. Wt Asphalt
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ภาคผนวก 1-3  
การตรวจสอบอัตราการลาดยางตามยาวจากเครื่อง Distributor 
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ภาคผนวก 1-3  
การตรวจสอบอัตราการลาดยางตามยาวจากเครื่อง Distributor 

 
                                                       

1.  ขอบขาย 
 วิธีการทดลองนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบความสม่ําเสมอของปริมาณแอสฟลตที่ลาดถนน
จากเครื่อง Distributor ตามความยาวของถนน 
2. วิธีทํา 
 2.1 เครื่องมือ 
       เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.1 กรัม 
 2.2 วัสดุที่ใชประกอบการทดลอง 
       2.2.1 สังกะสีแผนเรียบหรือกระดาษแขง็สี่เหล่ียม 200 x 200 มิลลิเมตร จํานวน 11 แผน 
       2.2.2 วัสดทุี่ดูดซึมไดในที่นี้ใหใชผา 
 2.3  การทดลอง 
        2.3.1  ตัดผาใหไดขนาด 200 มิลลิเมตร x 200  มิลลิเมตร จํานวน 11 ช้ิน 
        2.3.2  ทากาวลงบนผิวหนาของสังกะสีหรือกระดาษแข็งที่ไดเตรยีมไวตามขอ 2.2.1 
        2.3.3  นําผาที่ตัดไวในขอ 2.3.1 ติดทับหนาสังกะสีหรือกระดาษแขง็ที่ทากาวไว 
        2.3.4 นําสังกะสีหรือกระดาษแข็งพรอมกับผาที่ติดไวใน 2.3.3 ไปชั่งหาน้ําหนักและจด
ไวทุกๆ แผน น้ําหนกัที่ได คอื น้ําหนกัของ Tray ( Wt. of Tray )  
        2.3.5   เมื่อช่ังน้ําหนกัเรยีบรอยแลวใหนําไปวางบนถนนที่จะลาดแอสฟลตโดยวางตรง
กลางระหวางขอบถนนกับ Centre Line ของถนน แตละแผนวางหางกนัในระยะ 4 เมตร ไปตามทาง
ยาวของถนน ( Longitudinal ) 
        2.3.6 ใหรถลาดยางที่เตรียมไวสําหรับลาดแอสฟลตเขาลาดแอสฟลตตามอัตราที่ไดตั้งไว 
        2.3.7  เมื่อรถ Distributor ลาดแอสฟลตผานไป ใหรีบนําแผนสังกะสีที่ถูกลาดแอสฟลต
ไปชั่งหา คือ (Wt. of Tray  + asphalt ) 
        2.3.8 โดยการทราบน้ําหนักของแอสฟลตและพื้นทีข่องแผนสังกะสี (Tray) ก็สามารถ
คํานวณหาปรมิาณแอสฟลตทลาดได ี่
         2.3.9  รายการคํานวณดไูดจากตัวอยางที่แนบมา 
3.  การคํานวณ 
 
 Average rate of Spread      =      2

trayofarea
mmgmasphaltofWt /..  
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 เมื่อ  =       20 x 20      =    400    Sq.cm.  trayofarea

   =  spreadofrateaverage trayofareaAsphaltofWt /.

 
 %  Variation   =      

spreadofrateAverage
spreadofrateAveragetrayeachonspreadofrate 100×−  

 
4. รายงาน 
 4.1   รายงานปริมาณแอสฟลตที่ตองการใหลาดบนถนน เปนลิตรตอตารางเมตร 
 4.2 รายงานปริมาณแอสฟลตที่ตรวจสอบไดโดยการทดลองขางตนเปนลิตรตอตารางเมตร
 4.3    รายงานเปอรเซ็นตของ Variation  ที่คํานวณไดแตละคา ขอกําหนด   15 % ±

 4.4    แบบฟอรมรายงานใชแบบฟอรมตามตัวอยางแบบฟอรมที่ ผ.1-3(1) 
 
5.  ขอควรระวัง 
 5.1   เวลาจดน้าํหนักของแผนสังกะสีหรือกระดาษแข็ง (Tray) ระวังอยาใหเกิดสับสนขึ้น 
 5.2  ใหรีบชั่งน้ําหนกัของแผนสังกะสีภายหลังที่รถ  Distributor ไดลาดแอสฟลตผานไปแลว
โดยเฉพาะในขณะที่อากาศรอนจัดเพราะสารละลายพวกน้ํามัน (สําหรับแอสฟลตพวก Cut back) และ
น้ํา (สําหรับแอสฟลตพวก Emulsified   Asphalt ) จะระเหยไปทําใหไมไดน้ําหนกัที่ถูกตอง 
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ตัวอยาง แบบฟอรมท่ี ผ.1-3(1) 
 

WT. WT. TRAY WT. OF RATE OF
OF TRAY + ASPHALT ASPHALT SPREAD VARIATION

gm. gm. gm. Kg./Sq.m. %
1 17.6 52.5 34.9 0.87 2.4
2 18.2 53.0 34.8 0.87 2.4
3 18.8 50.0 31.2 0.78 -8.2
4 -2.4

- 1.2
4.7 5

6
7
8
9
10

AREA O

***        A

 %     VARIA

N.B.  %  

e.g. T

e.g. T

ตรวจสอบหาความสม่ําเสมอของยางที่ลาดตามความยาวของถนน
TEST OF ASPHALT  DISTRIBUTION

ROAD TRAY  TEST  FOR  LONGITUDINAL  DISTRIBUTION

TRAY NO.
18.1 51.1 33.0 0.83
18.1 51.8 33.7 0.84
18.3 53.8 35.5 0.89ตัวอยางแบบฟอรม
 

17.8 52.1 34.3 0.86 1.2
17.8 52.6 34.8 0.87 2.4
18.4 54.0 35.6 0.89 4.7
18.2 52.2 34.0 0.85 0.0

TOTAL 341.8 8.55
AVERAGE 34.18 0.85

F TRAY  =  20 x 20  Sq.cm.   =    400  Sq.cm.

VERAGE  RATE OF SPREAD         =    WT. OF  ASPHALT / AREA OF  TRAY
      =    34.9/400   gm./Sq.cm.
      =   0.087         gm./Sq.cm.  
      =    0.87          Kg./Sq.m.

TION   =    [ RATE OF SPREAD ON EACH  TRAY  -  AVERAGE OF SPREAD ]    x   100

                                 =       [  0.87  -  0.85 ]  x  100
0.85

       =     +   2.4   %

  VARIATION   ตองไมมากกวา  +/-   15 %

RAY NO. 1

RAY NO. 1
           AVERAGE  RATE  OF  SPREAD
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บทที่ 2 
งานผิวทางแบบเพนเนเตรชั่นแมคคาดัม ( Penetration Macadam ) 

 
 ผิวทางชนิดเพนเนเตรชันแมคคาดัมเปนผิวทางที่กอสรางเปนชั้นๆ โดยการลาดแอสฟลต
บนวัสดุหนิยอยหรือกรวดยอยที่บดทับแลว 
 

2.1  วัสดุ 
 2.1.1 วัสดุแอสฟลต 

 ใชแอสฟลตซีเมนต  AC 60-70 หรือ AC 80-100  ที่มีคุณภาพถูกตองตาม มอก.  
851 – 2532  “ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง “ 
 2.1.2 วัสดุหินยอยหรือกรวดยอย 

 หินยอยหรือกรวดยอย   ตองสะอาด ปราศจากฝุนดนิ หรือวัสดุไมพึงประสงคอยาง
อ่ืน ซ่ึงจะทําใหแอสฟลตไมสามารถเกาะติดกับวัสดหุินไดและตองมคีณุสมบัติดังตอไปนี ้

 ก. คาความสึกหรอ (Los Angeles Abrasion) ไมเกนิรอยละ 40 
  ข. คาดรรชนีความแบน (Flakiness Index)  

      - ไมเกนิรอยละ 35 สําหรับวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยขนาดที่โตกวา 9.5  มม. 
      - ไมเกนิรอยละ 45  สําหรับวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยขนาดเล็กกวา 9.5 มม. 

 ค. คาดรรชนีความยาว (Elongation Index) ไมเกินรอยละ 40 
 ง. กรณีเปนกรวดโม  ตองมีปริมาณรอยละที่แตกไมนอยกวา  80   
 จ. คาความคงทน (Soundness) ตองไมเกนิรอยละ 9   
 

2.2 ขนาดของวัสดุหินยอยหรือกรวดยอย 
วัสดุหินยอยหรือกรวดยอยจะตองมีสวนผานตะแกรงขนาดตางๆ ตามตารางที่  2 – 1 
 

2.3  เคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง 
เครื่องจักรและเครื่องมือดังตอไปนี้ จะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติใหใชไดจากผู

ควบคุมงานกอนดําเนนิการกอสราง 
  2.3.1 เครื่องลาดแอสฟลต (Asphalt Distributor) ใหเปนไปตาม บทที่ 1 “ งานลาดยาง
แอสฟลต ขอ 1.1.2 ” 
 2.3.2 เครื่องโรยหิน (Aggregate Spreader) จะเปนชนิดที่เคล่ือนที่ดวยตัวเองหรือแบบ
เกาะตดิทายรถก็ได ตองสามารถโรยหินใหไดสม่ําเสมอตลอดความกวางและความยาวของถนนตาม
ปริมาณที่ตองการและสามารถปรับใหไดความกวางของการโรยหินไมนอยกวาความกวางของชอง
จราจร 
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 2.3.3  เครื่องเปาฝุน ใหเปนไปตาม บทที่ 1 “ งานลาดแอสฟลตขอ 1.1.2 (ค) “ 
 2.3.4  รถบดลอยาง  

 ก. ใหเปนไปตาม บทที่ 3 “งานผิวทางแบบเซอรเฟส ทรีตเมนต ขอ 3.4.8 ” 
 ข. ควรมีอยางนอย  2  คัน 

 2.3.5 รถบดลอเหล็ก   
 ก. ตองเปนชนดิที่ขับเคลื่อนดวยตัวเอง 
 ข. เปนแบบ  2 ลอ หรือ 3 ลอก็ได 
 ค. หนักระหวาง  6 – 10  ตัน 

 

ตารางที่  2 - 1 ขนาดของวัสดุหินยอยหรือกรวดยอย 
 

ขนาดที ่ ปริมาณรอยละที่ผานตะแกรงโดยน้าํหนัก 
ใชเรียก 75 มม. 63 มม. 50 มม. 37.5 มม. 25 มม. 19 มม. 12 มม. 9.5 มม. เบอร 4 เบอร 8 เบอร15 

   63 - 37.5  มม. 100 90 - 100 30 - 70 0 - 15 - 0 - 5 - - - - - 
50 - 25  มม.  100 90 - 100 30 - 70 0 - 15 - 0 - 5 - - - - 
19 - 9.5  มม.     100 90 - 100 20 - 60 0 - 15 0 - 5 - - 
9.5  มม. - # 8       100 90 - 100 10 - 40 0 - 15 0 - 5 

 

หมายเหตุ    ขนาด  9.5  มม. - # 8  ไมตองควบคุมปริมาณรอยละที่แตกของกรวดยอย 
 

2.4 การเตรียมการกอนการกอสราง 
 2.4.1 การกองวัสดุหินยอยหรือกรวดยอย 
  ก. ใหแยกกองวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยของแตละขนาด  แตละแหลง  แตละโรง
โมไมใหปะปนกัน 
  ข. บริเวณทีก่องวัสดุควรปรบัระดับและบดทับใหแนน  เพื่อปองกันไมใหวัสดุนั้น
สกปรก  จากการปะปนกับพืน้ที่กอง 
 2.4.2  การออกแบบผิวทาง 
  ผูรับจางจะตองสงตัวอยางหนิยอยหรือกรวดยอยและแอสฟลตชนิดที่ใชใหกรม
ทางหลวงตรวจสอบและออกแบบกําหนดปริมาณของวสัดุที่ใชตอตารางเมตร    
 2.4.3  การตรวจสอบและตรวจปรับเครื่องมือและเครื่องจักร 
  ใหเปนไปตาม บทที่ 3  “ งานผิวทางแบบเซอรเฟส ทรีตเมนต ขอ 3.5.3 ” 
 2.4.5 การเตรียมพื้นทาง 

 ใหเปนไปตาม บทที่ 3 “งานผิวทางแบบเซอรเฟส ทรีตเมนต ขอ3.5.6 ก. ข.และ ค.” 
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2.5  การกอสราง 
การกอสรางผิวทางแบบเพนเนเตรชันแมคคาดัม คือการโรยหินและเกลี่ยแตงใหหินชดิ

ติดกันใชรถบดลอยางหรือลอเหล็กบดทับ จนวัสดุอัดตวักันแนนแลวพนแอสฟลตตามอุณหภูมิและ
ปริมาณที่กําหนด จากนั้นโรยหินชั้นตอไปปดทับเกลีย่แตงหินใหสม่ําเสมอและใชรถบดลอยางบด
ทับทันทีในขณะทีแ่อสฟลตยังรอนอยูจนหินฝงตัวแนนและกอสรางชัน้ตอไปในลักษณะเดยีวกัน 
(รายละเอยีดการกอสราง ดใูนคูมือการกอสราง) 
 

2.6  ขอแนะนาํและขอควรระวัง 
 2.6.1 หามโรยหินจากรถบรรทุกลงบนพื้นทางที่กอสราง โดยไมผานเครื่องโรยหิน   
 2.6.2  เมื่อโรยหินชั้นทีห่นึ่งและบดทับเสรจ็แลวแตยังไมไดลาดแอสฟลตและโรยหนิชั้นที่
สองปดทับ หามเปดการจราจร หากจําเปนตองเปดจะตองควบคุมความเร็วของยานพาหนะใหนอย
กวา 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และหากเกดิการเสียหายจะตองแกไขใหเรียบรอยกอนกอสรางชั้นตอไป 
 2.6.3 ระหวางการกอสราง ถาฝนตกหามเปดการจราจรและจะทําการกอสรางตอไปไดเมื่อ
วัสดุหินแหงและไมมีน้ําขังตามชองวางระหวางหิน 
 2.6.4  หลังจากโรยหินยอยหรือกรวดยอยช้ันสุดทายปดทับหนาและบดทับเรียบรอยแลว   
ใหเปดการจราจรไดโดยจํากดัความเร็วของยานพาหนะในสองวันแรก   ใหมีความเร็วไมมากกวา 30 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง แตถาฝนตกเมื่อบดทบัเสร็จใหมๆไมควรเปดการจราจร 
 2.6.5 ที่รอยตอของการลาดแอสฟลตใหใชกระดาษหรือวัสดุใดๆ กวางอยางนอย 500 มม.  
ยาวตลอดความกวางของพื้นที่ที่จะลาดแอสฟลตคร้ังนั้นๆ ปูบนผิวทีล่าดแอสฟลตไวแลว  เพื่อ
ปองกันไมใหลาดแอสฟลตซํ้าและตองเริ่มลาดแอสฟลตแตละครั้งบนกระดาษหรอืวัสดุดังกลาว 
 2.6.6 ถามีการเปลี่ยนแหลงโรงโมหินหรอืชนิดของวัสดุ  ผูรับจางจะตองสงวัสดหุินยอย
หรือกรวดยอยตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อหาปริมาณของแอสฟลตและปริมาณของวัสดุหินยอยหรือ
กรวดยอยทีจ่ะใชกอสรางทุกครั้ง 
 2.6.7 ปริมาณการใชวัสดหุนิยอยหรือกรวดยอยและปริมาณแอสฟลตซีเมนต  โดยประมาณ  
ตามขนาดของวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยขนาดตางๆ  และตามความหนาของผิวทางใหใชตามตาราง
ที่  2 - 2 
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ตารางที่  2 - 2  ปริมาณของวสัดุหินยอย  หรือกรวดยอยขนาดตางๆ 
และปริมาณแอสฟลตซีเมนตตอตารางเมตรที่ใชตามความหนาของผิวทาง 

 

ชนิดและขนาดของวัสดุตามลําดับขั้น ความหนาประมาณ 
60  มม. 

ความหนาประมาณ 
70  มม. 

โรยหินช้ันที่  1         
หิน  63 - 37.5  มม.  กก.  -   110 - 135  
หิน  50 - 25  มม.  กก.  80 - 100   -  
พนแอสฟลตครั้งที่หนึ่ง ลิตร  4.5 - 7.0   5.0 - 8.0  
โรยหินช้ันที่  2         
หิน  19.0 - 9.5  มม.  กก.  20 - 25   20 - 25  
พนแอสฟลตครั้งที่สอง ลิตร  1.0 - 2.0   1.0 - 2.0  
โรยหินช้ันที่  3         
หิน  9.5  มม. - เบอร  8 กก.  8 - 10   8 - 10  
รวมน้ําหนักหินยอยหรือกรวดยอย กก.  108 - 145   138 - 170  
รวมปริมาณแอสฟลตซีเมนต ลิตร  5.5 - 9.0   6.0 - 10.0  
( อุณหภูมิขณะพน  150 - 200 องศาเซลเซียส )       
 
2.7 การรายงานผล 
 รายงานปริมาณหินและแอสฟลตซีเมนตที่ใชในแตละแปลงตอตารางเมตร ตามแบบฟอรม
ที่ใชใน บทที่ 3 “งานผิวทางแบบเซอรเฟส ทรีตเมนต ขอ 3.8 ” 
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บทที่ 3 
งานผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนต ( Surface  Treatment ) 

 
งานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต  หมายถึง  การกอสราง ผิวทาง หรือผิวไหลทาง ดวยการ

ลาดแอสฟลตและเกลีย่วัสดหุินยอยหรือกรวดยอยปดทบั โดยจะกอสรางเปนชั้นเดียวหรือหลายชั้น 
บนชั้นพื้นทางที่ไดลาดแอสฟลต Prime Coat  แลว หรือบนพื้นที่อ่ืนใดที่ไดเตรยีมไวแลว 

 
3.1 วัสดุ 

3.1.1 แอสฟลต 
ก. แอสฟลตซีเมนต  AC  60 -70 , AC  80  - 100  มีคุณภาพตาม  มอก.  851 – 2532  

“มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง “ 
ข. คัทแบคแอสฟลต  RC – 3000 , RC – 800  มีคุณภาพตาม   มอก.  865 – 2532  

“มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   คัทแบคแอสฟลต “   
ค. แอสฟลตอิมัลชัน  CRS – 2 มีคุณภาพตาม  มอก. 371 – 2530  “ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  แคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน “   
อุณหภูมิที่ใชลาดสําหรับแอสฟลต  ใหเปนไปตามตารางที่  3-1  

 

ตารางที่  3-1  ชวงอุณหภูมิของแอสฟลตที่ใชลาด 
 

ชวงอุณหภูมิทีใ่ชลาด ชนิดของแอสฟลต 
องศา  C องศา   F 

AC 60 - 70 145 - 175 295 - 345 
AC 80 - 100 140 - 175 285 - 345 
RC - 3000 120 - 160 250 - 310 
RC - 800 100 - 120 210 - 250 
CRS - 2 50 - 85 125 - 185 

 

3.1.2  หินยอยหรือกรวดยอย 
หินยอยหรือกรวดยอย  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
ก.   คาความสึกหรอตองไมเกินรอยละ  35 
ข.   คาของการหลุดลอกตองไมเกินรอยละ  20 
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ค.  คาดรรชนีความแบนตองไมเกินรอยละ  35 
ง.  ปริมาณหนาแตกไมนอยกวารอยละ 75  โดยมวล 
จ.  คาความคงทน ( Soundness ) ตองไมเกินรอยละ  5 

3.1.3   สารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย  ( Pre – Coating  Material ) 
เปนน้ํามันกาดหรือน้ํามันดีเซล  ซ่ึงเปนเกรดที่ใชกันทั่วไป 

3.1.4   สารผสมแอสฟลต  ( Additive ) 
สารผสมแอสฟลตที่นํามาใชเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะของแอสฟลตกับมวลรวม  

ตองเปนชนิดที่กรมทางหลวงตรวจสอบแลวและอนุญาตใหใชได 
 
3.2 ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย 

ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย  ใหเปนไปตามตารางที่  3-2 
 

ตารางที่  3-2   ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย 
 

ปริมาณผานตะแกรง  รอยละโดยมวล ขนาดที่ใชเรียก 
มิลลิเมตร 25.0  มม. 19.0  มม. 12.5  มม. 9.5  มม. 4.75  มม. 2.36  มม. 1.18  มม. 

19.0 ( 3/4 นิ้ว ) 100 90 - 100 0 - 30 0 - 8 - 0 - 2 0 - 0.5 
12.5 ( 1/2 นิ้ว )  100 90 - 100 0 - 30 0 - 4 0 - 2 0 - 0.5 
9.5 ( 3/8 นิ้ว )   100 90 - 100 0 - 30 0 - 8 0-2 

 
3.3  การเลือกใชขนาดของหนิยอยหรือกรวดยอย    
 3.3.1 ผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดยีว ( Single Surface Treatment ) 

ใชขนาด  12.5  มิลลิเมตร  (  1/2 นิ้ว  ) 
 3.3.2 ผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น  ( Double  Surface  Treatment ) 

ช้ันที่หนึ่งใชขนาด  19.0  มิลลิเมตร  ( 3/4 นิ้ว )   ช้ันที่สองใชขนาด  9.5  มิลลิเมตร (3/8 
นิ้ว) 

3.3.3  ผิวไหลทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว 
ใชขนาด  19.0  มิลลิเมตร  ( 3/4 นิ้ว )  หรือ  12.5  มิลลิเมตร ( 1/2 นิ้ว ) 

3.3.4  ผิวไหลทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น 
  ช้ันที่หนึ่งใชขนาด  19.0  มิลลิเมตร  ( 3/4 นิ้ว )  ช้ันที่สองใชขนาด  9.5  มิลลิเมตร 
( 3/8 นิ้ว ) 
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3.4  เคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง 
3.4.1 เครื่องพนแอสฟลตหรือรถลาดยาง  ( Asphalt  Distributor ) ใหเปนไปตามงานลาด

ยางแอสฟลต ขอ 1.1.2 ( ก )   
3.4.2  เครื่องโรยหิน  ( Aggregate  Spreader ) เปนแบบขับเคลื่อนดวยตวัเอง  ( Self 

Propelled )ประกอบดวยอุปกรณดังนี ้
ก.  เครื่องยนตขับเคลื่อน 
ข.  กระบะบรรจุหิน 
ค.  สายพานลําเลียงหิน  เปนชนิดที่มีประตูปรับปริมาณการไหลของหินได 
ง.  เครื่องขับเคลื่อนสายพานลําเลียงหิน  สามารถปรับความเร็วสายพานได 
จ.  ยุงโรยหิน  ( Spread  Hopper ) 

 - ปากยุงดานลาง  ปรับความกวางได 
 - สามารถโรยหินไดแตละครั้ง ไมนอยกวาความกวางของแอสฟลตที่ไดพน

ไวแลว    
 - ตองไดรับความเหน็ชอบจากนายชางผูควบคุม 

3.4.3  เครื่องเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย   ควรมีอุปกรณดังตอไปนี้   
ก. อุปกรณสําหรับปอนหิน 
ข. ตะแกรงรอนหิน  
ค. หัวฉีดสําหรับพนสารที่ใชเคลือบผิว  
ง. ถังกวนหรืออุปกรณอ่ืนใดที่สามารถทําใหหินยอยหรือกรวดยอยไดรับการ

เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ  
จ. สายพานลําเลียง   
ฉ .อุปกรณอ่ืนๆ 

3.4.4 เครื่องลางหินยอยหรือกรวดยอย   ควรมีอุปกรณดังตอไปนี ้
ก. อุปกรณสําหรับปอนหิน 
ข. ตะแกรงรอนหิน 
ค. หัวฉีดน้ํา 
ง. อุปกรณอ่ืนๆ 

3.4.5  เครื่องกวาดฝุน  ( Rotary  Broom ) ใหเปนไปตามงานลาดแอสฟลตขอ 1.1.2 ( ข )    
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3.4.6 เครื่องเกลี่ยหินชนดิลาก  ( Drag  Broom )   สามารถเกลี่ยหินยอยหรือกรวดยอยที่ได
โรยจากเครื่องโรยหินแลว  ใหสม่ําเสมอและกระจายออกไป   โดยไมทําใหหนิยอยหรือกรวดยอย
สวนที่เร่ิมจับตัวกับแอสฟลตแลวหลุดออก 

3.4.7  เครื่องเปาลม  ( Blower )  ใหเปนไปตามงานลาดแอสฟลตขอ 1.1.2  ( ค ) 
3.4.8 รถบดลอยาง  ( Pneumatic  Tired  Roller ) 

- เปนแบบขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง (Self-Propelled) 
- มีขนาดน้ําหนักไมนอยกวา 6 ตัน และสามารถเพิ่มน้ําหนักได แตตองไมเกิน 12 ตนั 
- มีลอยางไมนอยกวา 9 ลอ 
- ลอยางของรถบดตองเปนชนิดผิวหนาเรียบ  ขนาดเสนผานศูนยกลางขอบลอ (Rim 

Diameter) ไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร 
- ผิวหนาลอยางกวางไมนอยกวา 225 มิลลิเมตร 
- มีขนาดและจาํนวนชัน้ผาใบเทากันทุกลอ 
- ความดันลมยางอยูระหวาง 345–830 กิโลพาสคัล (50–120 ปอนด) ขึน้อยูกับขนาด

ของยาง ชนิด และน้ําหนักรถ 
- สวนลอและเพลาสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงไดอยางอิสระ 

3.4.9 รถตัก (Loader) ตองมีรถตักสําหรับตักหินยอยหรือกรวดยอยจากกองรวมขึ้น
รถบรรทุกหรืออุปกรณลําเลียงหินยอยหรือกรวดยอยอ่ืนๆ เพื่อขนสงไปใชที่หนางานไดตลอดเวลา 

3.4.10 รถกระบะเททาย  ( Dump  Truck )  ตองเปนแบบที่สามารถเชื่อมตอเครื่องโรยหินที่
ดานทายรถไดอยางเรียบรอยและใชงานไดอยางถูกตอง 

 
3.5 การเตรียมการกอนการกอสราง 

3.5.1  การกองหินยอยหรือกรวดยอย 
ก. ใหแยกกองหินยอยหรือกรวดยอยแตละขนาดไว   โดยไมปะปนกัน 
ข.  ถาบริเวณที่กองหินยอยหรือกรวดยอยไมเรียบรอย  อันอาจจะทําใหมีวัสดุอ่ืนที่

ไมพึงประสงคมาปะปน  นายชางผูควบคมุงานอาจไมอนุญาตใหใชหนิยอยหรือกรวดยอยที่มวีัสดุ
อ่ืนประปนนัน้ได 

ค. บริเวณทีก่องหินยอยหรือกรวดยอย   ตองมีการระบายน้ําที่ดี    อันเปนการ
ปองกันมิใหน้าํทวมกองหนิยอยหรือกรวดยอยได 
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3.5.2 การออกแบบผิวทางเซอรเฟสทรีตเมนต 
ก.  ผูรับจางจะตองสงตัวอยางหินยอยหรือกรวดยอย และแอสฟลตชนดิที่ใชให

กรมทางหลวงตรวจสอบ    และออกแบบกาํหนดปริมาณของวัสดุที่ใชตอตารางเมตร ในกรณีที่
ใชคัทแบคแอสฟลตหรือแอสฟลตซีเมนต  ควรสงตัวอยางสารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอยและ
สารผสมแอสฟลตมาดวย 

ข.  ขนาดคละของหินยอยหรือกรวดยอยใหเปนไปตามตารางที่  3-2  
ค.  ผูรับจางตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการทดลองออกแบบตามอัตราที่กรมทาง

หลวงกําหนด 
3.5.3 การตรวจสอบ  ตรวจปรับเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือและอุปกรณ 

ก.  เครื่องพนแอสฟลต  ใหเปนไปตาม บทที่ 1 “งานลาดแอสฟลต”  ขอ 1.1.2 ( ก ) 
ข.  เครื่องโรยหิน   กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตองตามขอ  3.4.2 

และตรวจปรับความกวางที่ปากยุงดานลางใหสามารถโรยหินยอยหรือกรวดยอยไดสม่าํเสมอทั่ว
พื้นที่   ตามปรมิาณที่กําหนด 

ค.  รถบดลอยาง     กอนจะนําไปใชงาน  ตองตรวจสอบใหถูกตองตามขอ 3.4.8  
ง.  รถกระบะเททาย กอนจะนําไปใชงาน ตองตรวจสอบใหถูกตองตามขอ 3.4.10 

และจะตองมีจาํนวนพอเพยีงที่จะขนสงหนิยอยหรือกรวดยอยไปใชในการกอสรางไดอยางตอเนื่อง
โดยไมทําใหการโรยหินยอยหรือกรวดยอยหยุดชะงักเมื่อไดลาดแอสฟลตไปแลว 

จ.  เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลวหาก
จําเปนตองนํามาใชงาน  ใหอยูในดุลยพินจิของนายชางผูควบคุมงาน  โดยจะตองตรวจสอบและ
ตรวจปรับใหถูกตองกอนนาํไปใชงาน 

3.5.4  การเตรียมสารผสมแอสฟลต 
สารผสมแอสฟลตอาจใชผสมกับสารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอยหรือผสมกับ

แอสฟลตโดยตรงก็ได   แลวแตชนิดและความเหมาะสม  โดยใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต 
 3.5.5  การเคลือบผิวหรือการลางหินยอยหรือกรวดยอย 

ก. ในกรณีที่ใชแอสฟลตซีเมนตหรือคัทแบคแอสฟลต   ใหเคลือบผิวหินยอยหรือ
กรวดยอย   

- ถาหินยอยหรือกรวดยอยมคีวามชื้นมากเกินไป ใหผสมสารผสมแอสฟลต
ลงในสารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย  ดวยปริมาณไมนอยกวารอยละ 0.5 โดยปริมาตรของสาร
เคลือบที่ใช   จนทําใหเคลือบผิวไดทัว่ถึง 
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- ตองใชเครื่องเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอยเพื่อรอนคัดขนาดและแยก
ขนาดที่ไมตองการออก  

- ใชสารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอยเคลือบผิวไมใหมีสารเคลือบยอย
ปริมาณ  4-10  ลิตรตอลูกบาศกเมตร   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนดิและการดูดซมึของวัสดุหินยอยหรือกรวด
ยอย  และชนิดของสารที่ใชเคลือบผิว 

ข. ในกรณีทีใ่ชแอสฟลตอิมัลชัน   ไมตองเคลือบผิว   แตตองลางหินยอยหรือกรวด
ยอยใหสะอาดโดยใชเครื่องลางหินยอยหรือกรวดยอยตามขอ 3.4.4 

3.5.6   การเตรียมพื้นทางหรือผิวทางเดิม 
ก.  กรณีพื้นทาง  หรือผิวทางเดิม    ที่จะทาํผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตไมสม่ําเสมอ

หรือเปนคล่ืน   ใหปรับแตงใหสม่ําเสมอ  ถามีหลุมบอจะตองตัดหรือขุดออก  แลวซอม แบบ  Skin  
Patch  หรือ  Deep  Patch  แลวแตกรณ ี   แลวบดอัดใหแนนและมผิีวที่เรียบสม่ําเสมอ  วัสดุที่
นํามาใชจะตองมีคุณภาพด ี   ขนาดและปริมาณวัสดุทีใ่ชตองเหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและ
พื้นที่ที่จะซอม 

ข.  กรณพีื้นทางที่มี  Prime Coat  หลุดหรือเสียหาย     ตอง Prime Coat ซอมใหม
ใหเรียบรอย  แลวทิ้งไวจนครบกําหนดทีต่องการบมตัวของแอสฟลตที่ใชซอมเสียกอน  จึงทําผิว
ทางได 

ค.   กรณีพื้นทางที่ทํา  Prime  Coat   ทิ้งไวนานมีผิวหลุดเสียหาย   เปนพื้นที่
ตอเนื่องหรือมากเกินกวาที่จะซอมตามขอ  ข.  ใหไดผลดี  ใหพิจารณาคราด  ( Scarify )  พื้น
ทางออกแลวบดทับใหมใหแนนตามมาตรฐาน  ทํา  Prime  Coat  เสียกอน  จึงทําผิวทางได 

ง.  กรณีผิวทางเดิมมีแอสฟลตเยิ้มกอนทําผิวทางจะตองแกไขใหเรียบรอยเสียกอน
โดยการปาดออก  

จ. พื้นทาง  หรือผิวทาง ที่จะทําผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตตองสะอาดปราศจากฝุน 
และวัสดุสกปรกอื่นๆปะปน 
 
3.6 การกอสราง 

เมื่อไดตรวจสอบ   ตรวจปรบั  เครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณตาง  ๆ  และเตรียมพืน้ที่ที่จะ
กอสรางเสร็จเรียบรอยตามขอ  3.5  แลว   ใหดําเนนิการกอสรางดังตอไปนี้ 

3.6.1 การกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดยีว  ( Single  Surface  Treatment )     คือ
การลาดแอสฟลต  1  คร้ัง  และโรยหินยอยหรือกรวดยอยทับหนา  1  คร้ัง  แลวบดทับใหแนนโดย
รถบดลอยาง 
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3.6.2 การกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น  ( Double  Surface  Treatment ) คือ
การลาดแอสฟลตแลวโรยหนิยอยหรือกรวดยอย    แลวบดทับใหแนนสลับกันไป     โดยดําเนินการ
กอสรางเปนสองชั้น ทั้งนี้ระยะเวลาที่ปลอยทิ้งไว ในสภาวะปกติควรเปนดังนี ้

สําหรับแอสฟลตซีเมนต    ควรปลอยทิ้งไวประมาณ  2    ช่ัวโมง 
สําหรับแอสฟลตอิมัลชัน   ควรปลอยทิ้งไวประมาณ  10  ช่ัวโมง 
สําหรับคัทแบคแอสฟลต   ควรปลอยทิ้งไวประมาณ  18  ช่ัวโมง 

 
3.7 ขอแนะนําและขอควรระวัง 

3.7.1 กรณทีี่ทางมีความลาดชันมากหรือกรณีที่มีปญหาแอสฟลตไหลกอนลงหินยอยหรือ
กรวดยอย   นายชางผูควบคุมงานอาจหามใชแอสฟลตอิมัลชันหรือคัทแบคแอสฟลตชนิดนั้นๆ 

3.7.2     กรณทีี่มีปริมาณการจราจรมากหรือไมสามารถปดการจราจรไดนานนายผูควบคุม
งานหรือเจาของงานอาจกําหนดใหใชเฉพาะแอสฟลตซีเมนตเทานั้น 

3.7.3     กรณทีี่อุณหภูมิของผิวทางต่ํากวา   15 ° C ไมควรใช  AC  60 – 70  และ  AC  80 – 
100  หากมีความจําเปนตองใชหรือจะใชน้าํมัน  ( Cutter )  ผสม  ใหพิจารณาปริมาณการใชตาม
ตารางที่ 3-3 

   

ตารางที่ 3-3  ปริมาณน้ํามัน   ( Cutter )  ที่ใช 
 

หินยอยหรือกรวดยอย 
ขนาดที่ใชเรียกมิลลิเมตร 

ปริมาณน้ํามันที่ใชผสมรอยละ 
โดยปริมาตรแอสฟลตซีเมนต ที่ 15 ° C 

19.0 ( 3/4 นิว้ ) ไมเกิน  2 
12.5 ( 1/2 นิว้ ) ไมเกิน  4 
9.5   ( 3/8 นิว้ ) ไมเกิน  4 

 
การผสมน้ํามันลงในแอสฟลตซีเมนตนั้น   ในการปฏิบัติการในสนาม    ตองให

ความรอนแอสฟลตซีเมนตที่อุณหภูมิระหวาง  160 – 185  องศาเซลเซียส       จากนั้นใชเครื่องสูบ    
( Pump )   สูบน้ํามันจากถังเก็บน้ํามนัไปใสในถังบรรจุแอสฟลตของเครื่องพนแอสฟลต ตาม
ปริมาณที่ไดคาํนวณไว   เสร็จแลวใหเวียนสวนผสมแอสฟลตซีเมนตกับน้ํามันในถังบรรจุแอสฟลต   
ประมาณ  20  นาที  จึงนําไปลาดได 
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ในระหวางที่สูบน้ํามันเติมลงในถังบรรจุแอสฟลตของเครื่องพนแอสฟลต  เพื่อ
ผสมกับแอสฟลตซีเมนตนั้น   ตองระมัดระวังมิใหมีประกายไฟเกิดขึ้น  เชน  การจุดไฟ   การสูบ
บุหร่ีหรือการใชเตาฟู  ภายในรัศมี  15  เมตร  จากเครื่องพนแอสฟลต  เพราะระหวางการผสมนี้   จะ
มีไอระเหยของน้ํามันและแอสฟลตซีเมนตซ่ึงติดไฟไดงายเกิดขึ้นนอกจากนั้นจะตองระมัดระวังมิ
ใหมีการติดเครื่องยนตที่มีการสันดาปภายใน  ในบริเวณดังกลาว   ซ่ึงจะทําใหเกิดไอเสียที่สามารถ
จุดไอระเหยน้ํามันใหลุกเปนไฟได 

3.7.4  ในการใชคัทแบคแอสฟลตเนื่องจากคัทแบคแอสฟลตนั้นติดไฟไดงายการปฏิบัติงาน
จะตองระมดัระวังมใิหเปลวไฟมาถูกไดทั้งในขณะตมหรือขณะลาดคัทแบคแอสฟลต 

3.7.5  การขนสงแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum   โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง
ตองระมัดระวงั ไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันไดรับการกระทบกระเทือนรุนแรง   เพราะอาจจะ
ทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 

3.7.6    การใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง Drum กอนถายเทแอสฟลตอิมัลชันลงใน
เครื่องพนแอสฟลตควรกลิ้งถังไปมาหรือกวนใหเขากันเสียกอน     ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมี
ลักษณะเดียวกันทั่วถังหากใชไมหมดถังควรปดฝาใหแนน  เพื่อปองกันน้ําในแอสฟลตอิมัลชัน
ระเหยออกไป   ทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวและหมดคุณภาพการเปนแอสฟลตอิมัลชันได 

3.7.7   หลังการลาดแอสฟลตประจําวนัควรดูดแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตออกใหหมด  
แลวลางเครื่องพนแอสฟลตโดยเฉพาะที่ทอพนแอสฟลตการลางควรใชน้ํามันกาดหรือสารทําละลาย
ใดๆ  สูบผานทอตางๆ  ของเครื่องพนแอสฟลตเพื่อลางสวนที่ตกคางอยูออกใหหมด   ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันแอสฟลตเกาะติดแนนทําใหไมสะดวกในการใชงานครั้งตอไปและชวยปองกนัไมใหถัง
บรรจุแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลต     ถูกกรดในแอสฟลตอิมัลชนับางชนิดกัดทะลุเสียหายได 

3.7.8  หามเทหินจากรถบรรทุกลงบนแอสฟลตที่ลาดไวแลวโดยตรง 
3.7.9  ปริมาณของหินยอยหรือกรวดยอยและแอสฟลตโดยประมาณ ใหใชตามตาราง   3-4 
 

ตารางที่ 3-4  ปริมาณวัสดุทีใ่ชโดยประมาณ 
 

ขนาดที่ใชเรียก  มิลลิเมตร  (นิ้ว) 19.0 (3/4) 12.5 (1/2) 9.5 ( 3/8) 
หินยอยหรือกรวดยอย 

(กิโลกรัมตอตารางเมตร) 
16-22 12-18 7-11 

แอสฟลต  ที่อุณหภูมิ  15  ° C    
แอสฟลตซีเมนต   (ลิตรตอตารางเมตร) 0.8-2.1 0.6-1.5 0.4-1.0 
คัทแบคแอสฟลต (ลิตรตอตารางเมตร) 1.0-2.6 0.7-1.9 0.4-1.2 
แอสฟลตอิมัลชัน  (ลิตรตอตารางเมตร) 1.2-3.3 0.9-2.3 0.5-1.5 
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3.8 การตรวจสอบและการรายงานผล 
การตรวจสอบและการรายงานผล  ประกอบดวยการตรวจสอบวัสดุจาก Stock Pile และการ

ตรวจสอบวัสดุในสนาม ดังรายละเอียดตอไปนี ้
3.8.1 การตรวจสอบวัสดุจาก Stock Pile เปนการตรวจสอบทั่วไป เมื่อมีวัสดุล็อตใหมเขามา 

หรือ วัสดุที่ใชอยูมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  แตถาวัสดุมีคุณภาพดี มีความสม่ําเสมออาจลด
ความถี่ของการตรวจสอบลงได   ซ่ึงมีรายการตรวจสอบดงัตอไปนี ้

- การตรวจสอบขนาดคละและหาคาดรรชนีความแบน ตามตัวอยางแบบฟอรมที่  3–1 
- การหาคา Median Size ตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 3 – 2 
- การหาคา A.L.D. ตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 3 – 3 
- คํานวณ อัตราของหิน และอัตราของยางที่ใช ตามตัวอยางแบบฟอรมที่  3–1 
- การหาน้ําหนกัหินหลวมและการหาปริมาณวัสดหุิน ตามตัวอยางแบบฟอรมที่  3 - 4 

3.8.2 การตรวจสอบวัสดุในสนาม      เปนการตรวจสอบประจําวนั  ที่มกีารกอสรางผิวทาง
ประกอบดวยการตรวจสอบดังตอไปนี ้

- การหาน้ําหนกัหินหลวมและการหาปริมาณวัสดหุิน ตามตัวอยางแบบฟอรมที่  3 – 4 
- การตรวจสอบอัตราเฉลี่ยของการใชวัสดลุาดผิวทางแบบ Double Surface Treatment 

ตามตัวอยาง แบบฟอรมที่  3 – 5 
- บันทึกการใชวัสดุทําผิวทางแบบ    Surface  Treatment       ตามตวัอยางแบบฟอรม 

ที่  3 – 6 
- อัตราวัสดุที่ใชลาดยางผิวทางในสนามตามตัวอยาง แบบฟอรมที่  3 – 7 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  3 - 1 
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 

กรมทางหลวง 
อันดับการทดลองที่……………………………………………………………………..................... 
ทําผิวทางสาย...................................................................................................................................... 
แหลงหิน.........................................................................ชนิดของหิน................................................. 
วันที่รับหนังสือ..........................................................วันที่รับตัวอยาง................................................ 
วันที่ทดลอง...............................................................เจาหนาที่ทดลอง............................................... 

SIEVE ANALYSIS AND SURFACE TREATMENT DESIGN 
                  Gradation                               Flakiness Index 

Sieve 
Size Wt. retained 

gm. 
t. passing 

gm. 
Passing 

% 
Sieve Wt. retained 

Sq. opening 
Wt. passing 

Slotted Sieve F.I % 

1  1/2"        
       1"    1  1/2"-1"    
     3/4"    1"-3/4"    
     1/2"    3/4"-1/2"    
     3/8"    1/2"-3/8"    
No.  4    3/8"-No.4    
No.  8    Total    
No.  16        
Pan.  
                                                                                                                         อัตราของหินที่ใช กก./ตร.เมตร

      
 =  ( 1 – 0.4 V ) HE                    กก./ตร.เมตร 
       

Flakiness Index %                              
Median Size M                    mm 
A.L.D. H                    mm 
Void fraction V  
Bulk Sp.Gr. G  
Traffic Factor T  
Wasted factor E  

 =                                                           ”
     
                           อัตราของยางที่ใช ลิตร/ตร.เมตร
               = 0.4  HTV + S + A x  Tp             ลิตร/ตร.เมตร 
                             R 
 =                                                           ” 
 

 AC. 
(60 – 70) RC.-3000 RC.800 RC.-250 RC.-5 RC.-4. RC.-3 RC.-2 RS.-2K RS.-3K 

R 1.00 0.87 0.84 0.79 0.87 0.85 0.82 0.78 0.63 0.69 
Tp 1.10 1.08 1.06 1.04 1.08 1.07 1.06 1.04 1.02 1.025 

 

 A  = Aggregate Absorption  = 0   สําหรับหินที่ใชในสนามทั่ว  ๆ ไป 
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     ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  3 - 2 
   สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
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                         ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  3 - 3 
                  สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  3 - 4 
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 

อันดับทดลองที่....................................................................... 
ทางสาย...................................................................................     ชนิดของหิน.......................................................... 
แหลงหิน................................................................................      วันที่ทดลอง.......................................................... 
วันที่รับตัวอยาง......................................................................       เจาหนาที่ทดลอง.................................................. 

การหาน้ําหนักหินหลวมและการหาปริมาณวัสดุหิน
การหาน้ําหนักหินหลวม
Mold No………………………….นน. .....................................กรัม     ปริมาตร.............................................ซม.3 

 นน. หินโรยครั้งที่  1 ...........................................................................กรัม 
 นน. หินโรยครั้งที่  2 ...........................................................................กรัม 
 นน. หินโรยครั้งที่  3               ...........................................................................กรัม 
 นน.  หินเฉลี่ย  ............................................................................กรัม 
 นน.   หินหลวม            =        นน . หินเฉลี่ย     = 
           ปริมาตร 
    ............................................................................กรัม / ซม.3 

    ............................................................................ตัน   / ซม3 

การหาปริมาณวัสดุหิน 
ถาดขนาด   ............................................................................ซม.2 

 นน. หินโรยครั้งที่  1 ...........................................................................กรัม 
 นน. หินโรยครั้งที่  2 ...........................................................................กรัม 
 นน. หินโรยครั้งที่  3               ...........................................................................กรัม 
 นน.  หินเฉลี่ย  ............................................................................กรัม 
 ปริมาณวัสดุหิน           =        นน . หินเฉลี่ย     = 
          พท.ถาด 
    ............................................................................กรัม / ซม.2 

    ............................................................................ตัน   / ม2 

กําหนดอัตราการใชวัสดุ
 วัสดุแอสฟลตชนิด............................................................................................ 
 อัตราการใชวัสดุแอสฟลต................................................................................ลิตร / ม. 2 

 อัตราการใชวัสดุหินขนาด................................................................................กก.  / ม. 2 

 อัตราการใช Additive Agent ชนิด........................................................... 
            ปริมาณ..............................................% โดย นน. วัสดุแอสฟลต 
 คา  T. ( Traffic Factor)  ใช ................................................................ 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  3 - 5 
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ                            บันทึก ป............. 

กรมทางหลวง 
การตรวจสอบอัตราเฉล่ียของการใชวัสดุลาดผิวทางแบบ  Double Surface Treatment

การลาดยางชั้นที่.............. 
โครงการบูรณะและกอสรางทางสาย ……………………………………………………………. 
ชนิดของยางที่ใช....................................................ชนิดของหินที่ใช............................................. 
หินจาก Stock Pile กม.................................................................................................................... 
การตรวจสอบคุณภาพของหิน อันดับการทดลองที่........................................... ............................ 
วันที่..........................................................ชางควบคุม.................................................................... 
รถลาดยางยี่หอ............................................  .................................................................................. 
อุณหภูมิขณะที่ทําการลาดยาง............................................................ 
Pump Shaft Speed……………………………………………รอบ/นาที 
Spray Bar Discharge Pressure………………………………..ลิตร/นาที 
Speed ของรถลาดยาง...............................................................เมตร/นาที 

หาอัตราลาดยางเฉลี่ย 
 ………..เต็มถนน  ...............ครึ่งดานซาย      ...............ครึ่งดานขวา 
จาก กม. .....................................ถึง กม. ..................................รวมยาว......................................เมตร 
ความกวางของถนนที่ลาดยาง...............เมตร    พ้ืนที่ของถนนที่ลาดยาง...............................ตร.เมตร 
ปริมาณของยางกอนลาด.......................ลิตร     ปริมาณของยางหลังลาด....................................ลิตร 

จํานวนยางที่ใช........................ลิตร 
 อัตราลาดยางเฉลี่ย       =                 จํานวนยางที่ใช (ลิตร)                              ลิตร/ตร.เมตร 
                                          พนที่ของถนนที่ลาดยาง (ตร.เมตร) ื้
           =                                                                                        ” 

หาอัตราลงหินเฉลี่ย
จํานวนรถบรรทุกทั้งหมด......................คัน   ปริมาตรหินตอคัน......................................ลบ.เมตร 
รวมปริมาณหินที่ใช.........................ลบ.เมตร  น้ําหนักของหินหลวม...........................กก./ลบ.เมตร 
 รวมน้ําหนักของหินที่ใช        =   รวมปริมาตรหินที่ใช x น้ําหนักหินหลวม                    กก. 
                  =                                                                                         ” 
 อัตราลงหินเฉลี่ย         =               รวมน้ําหนักของหินที่ใช (กก.)                     กก./ลบ.เมตร 

                                               พ้ืนที่ของถนนที่ลาดยาง (ตร.เมตร) 
              =                                                                                      ” 
อัตราลาดยางกําหนด...................................................................................ลิตร/ตร.เมตร 
อัตราลงหินกําหนด..................................................................................... กก./ตร.เมตร 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  3 - 6 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  3 - 7 
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บทที่ 4 

 งานแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete) 
 

 หมายถึง การกอสรางชั้นพื้นทาง ปรับระดับ รองผิวทาง ผิวทางหรือไหลทางดวยวัสดุผสม
ที่ไดจากการผสมรอนระหวางมวลรวมกับแอสฟลตซีเมนต โดยการปูหรือเกลี่ยแตงและบดทับบน
ช้ันทางใดๆ ที่ไดเตรียมไวแลว ใหไดแนวและรูปรางตามที่แสดงไวในแบบ  
 

4.1 วัสดุ 
วัสดุที่จะนํามาใชทําแอสฟลตคอนกรีตประกอบดวย มวลรวม และแอสฟลตซีเมนต 

 4.1.1 มวลรวม ประกอบดวยมวลหยาบ (Coarse Aggregate) และมวลละเอียด (Fine 
Aggregate) อาจเพิ่มวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) ดวยก็ได 

ขนาดคละ (Gradation) ของมวลรวมใหเปนไปตามตารางที่ 4 - 1 
 ก. มวลหยาบ หมายถึงสวนที่คางตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) ตองเปน

วัสดุที่กรมทางหลวงอนุมัตใิหใชได มีความแข็งและคงทน (Hard and Durable) สะอาด ปราศจาก
วัสดุไมพึงประสงคใดๆ ที่ทาํใหแอสฟลตคอนกรีตมีคุณภาพดอยลง ในกรณีที่ไมไดระบุไวเปนอยาง
อ่ืน มวลหยาบตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

  -  คา ความสึกหรอ (Los Angeles Abrasion) ตองไมเกนิรอยละ 40 
   -  คาความคงทน (Soundness) ตองไมเกนิรอยละ 9 

  -  คา Coating and Stripping ตองไมนอยกวารอยละ 95 
 

 

                                  รูปท่ี 1 มวลรวมขนาดตางๆ 
 

  ข. มวลละเอียด หมายถึงสวนที่ผานตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) ที่
สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอันไมพึงประสงคใดๆ ปะปนอยูซ่ึงอาจทําใหแอสฟลต
คอนกรีตมีคุณภาพดอยลง ในกรณีที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น มวลละเอียดตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้   
   - คา Sand Equivalent ตองไมนอยกวารอยละ 50 

  - คาความคงทน (Soundness) ตองไมเกนิรอยละ 9 
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 ค. วัสดุผสมแทรก ใชผสมเพิ่มในกรณีเมือ่ สวนละเอยีดในมวลรวมมีไมพอ หรือ
ใชปรับปรุงคุณภาพของแอสฟลตคอนกรีต ตองเปนวัสดุที่กรมทางหลวงอนุมัติใหใชได แหง ไม
จับกันเปนกอน มีขนาดคละตามตารางที่ 4 - 2 

 

ตารางที่  4 - 1      ขนาดคละของมวลรวมและปริมาณแอสฟลตซีเมนตที่ใช 
 

 ขนาดที่ใชเรียก มิลลิเมตร   9.5 12.5 19.0 25.0 
   (นิ้ว)   (3/8) (1/2) (3/4) (1) 

สําหรับชั้นทาง     Wearing Wearing Binder Base 
      Course Course Course Course 

ความหนา  มิลลิเมตร   25 – 35 40 - 70 40 - 80 70 - 100 
ขนาดตะแกรง มิลลิเมตร (นิ้ว)   ปริมาณผานตะแกรง    รอยละโดยมวล 

  37.5 (1 1/2)      100 
  25.0 (1)     100 90 - 100 
  19.0 (3/4)    100 90 - 100 - 
  12.5 (1/2)   100 80 - 100 - 56 - 80 
   9.5 (3/8)   90 – 100 - 56 - 80 - 
   4.75 (เบอร 4)   55 – 85 44 - 74 35 - 65 29 - 59 
   2.36 (เบอร 8)   32 – 67 28 - 58 23 - 49 19 - 45 
   1.18 (เบอร 16)   - - - - 

 0.600 (เบอร 30)   - - - - 
 0.300 (เบอร 50)   7 – 23 5 - 21 5 - 19 5 - 17 
 0.150 (เบอร 100)  -  - - - 
 0.075 (เบอร 200)  2 – 10 2 - 10 2 - 8 1 - 7 

ปริมาณแอสฟลต รอยละโดยมวลของมวลรวม 4.0 - 8.0 3.0 - 7.0 3.0 - 6.5 3.0 - 6.0 
 

ตารางที่ 4 - 2   ขนาดคละของวัสดุผสมแทรก 
 

ขนาดตะแกรงมิลลิเมตร ปริมาณผานตะแกรงรอยละโดยมวล 
 0.600 (เบอร 30)   100  
 0.300 (เบอร 50)   75- 100  
 0.075 (เบอร 200)  55- 100  
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ในกรณีที่กรมทางหลวงเห็นวาวัสดุที่มีขนาดคละแตกตางไปจากตารางที่ 2 แตเมื่อนํามาใช
เปนวัสดุผสมแทรกแลว จะทําใหแอสฟลตคอนกรีตที่มีคุณภาพดีขึ้น ก็อาจอนุมัติใหใชวัสดุนั้นเปน
วัสดุผสมแทรกได 
 4.1.2 แอสฟลต ในกรณทีี่ไมไดระบุชนิดของแอสฟลตไวเปนอยางอื่น ใหใชแอสฟลต
ซีเมนต  AC  60 – 70 ตาม มอก. 851/2532  
   

4.2 การใชงาน 
แอสฟลตคอนกรีต ใชในงานกอสรางและงานบูรณะกอสรางทางดังตอไปนี ้

 4.2.1 งานซอมผิวทาง (Patching) เพื่อซอมผิวถนนทางเดิมกอนการกอสรางผิวทางใหมทับ  
 4.2.2  งานปรับระดับ (Leveling) เพื่อปรับผิวถนนเดิมใหไดระดับตามที่ตองการ 
 4.2.3  งานชั้นพื้นทาง (Base Course) โดยปูแอสฟลตคอนกรีตบนชั้นรองพื้นทาง (Subbase) 
หรือช้ันอื่นใดที่ไดเตรียมไวเรียบรอยแลว 
 4.2.4  งานชั้นรองผิวทาง (Binder Course) โดยปูแอสฟลตคอนกรีตบนชั้นพื้นทางที่ได
เตรียมไวเรียบรอยแลวหรือปูบนผิวทางเดิมที่จะบูรณะกอสรางใหม 
 4.2.5 งานชั้นผิวทาง (Wearing Course) โดยปูแอสฟลตคอนกรีตบนชัน้รองผิวทาง ช้ันพื้น
ทางหรือช้ันอืน่ใดที่ไดเตรียมไวเรียบรอยแลว 
 4.2.6  งานไหลทาง (Shoulder) ที่มีผิวไหลทางเปนแอสฟลตคอนกรีต โดยปูแอสฟลต
คอนกรีตบนไหลทางหรือช้ันอื่นใดทีไ่ดเตรียมไวเรียบรอยแลว 
 

4.3 เคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง 
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงาน จะตองมีสภาพใชงานไดดี โดยจะตอง

ผานการตรวจสอบและหรือตรวจปรับและนายชางผูควบคุมงานอนุญาตใหใชได ในระหวางการ
กอสรางผูรับจางจะตองบํารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 4.3.1 โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต  ( Asphalt  Concrete  Mixing  Plant ) ผูรับจางตองมี
โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตที่มีรายละเอียดดังนี ้

- มีกําลังผลิต (Rated Capacity) ขนาด 60 – 80 ตันตอช่ัวโมง จํานวน 1 เครื่อง หรือ
ขนาด 40 – 60  ตันตอช่ัวโมง จํานวน 2 เครื่อง 

- ตั้งอยูในสายทางที่กอสรางหากจําเปนอาจตัง้อยูนอกสายทางภายในระยะขนสงเฉลี่ย 
80 กิโลเมตร หรือตามที่กรมทางหลวงเหน็ชอบ 

- จะเปนแบบชดุ (Batch Type) หรือแบบผสมตอเนื่อง (Continuous  Type) ก็ได แต
ตองสามารถผลิตสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตเพื่อปอนเครื่องปู (Paver)ใหสามารถปูไดอยางตอเนื่อง 
และเปนสวนผสมที่มีคุณภาพสม่ําเสมอตรงตามสูตรสวนผสมเฉพาะงานโดยมีอุณหภูมิถูกตองตาม
ขอกําหนดดวย 
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รูปท่ี  2 โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตแบบชุดและแบบผสมตอเนื่อง 
 

โรงงานผสมจะตองมีสภาพใชงานไดดีและอยางนอยตองมีเครื่องมืออุปกรณตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

ก. อุปกรณสําหรับการเตรียมแอสฟลตซีเมนต  
-  มีถังเก็บแอสฟลต พรอมอุปกรณใหความรอนประเภทที่ไมมีเปลวไฟสัมผัสกับถัง

โดยตรง  
-  มีระบบทําใหแอสฟลตไหลเวียนพรอมกับอุปกรณใหหรือรักษาความรอน เพื่อ

รักษาอุณหภูมขิองแอสฟลตซีเมนตที่อยูในระบบไหลเวยีนใหมีอุณหภมูิตามที่กําหนด 
ข. ยุงหินเย็น (Cold Bin)  

-  ตองมียุงหินเยน็ไมนอยกวา 4 ยุง สําหรับแยกใสวัสดุแตละขนาด 
-  ชองเปดปากยุงเปนแบบปรบัได  
-  มีเครื่องปอนหินเย็น แบบทีเ่หมาะสมสามารถปอนหินเยน็ไปยังหมอเผา (Dryer) ได

อยางสม่ําเสมอและถูกตองตามอัตราสวนที่ตองการ 
-  เครื่องปอนหนิเย็นสําหรับยุงมวลละเอียดตองเปนแบบสายพานยางตอเนื่องหรือ

สายพานอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา 
 ค. หมอเผา (Dryer)    

-  มีประสิทธิภาพดี สามารถทําใหมวลรวมแหงและมีอุณหภูมิตามที่กําหนด  
-  มีเครื่องวัดอณุหภูมิที่เหมาะสม เชน ที่อานอุณหภูมิไดละเอียดถึง 2.5 องศาเซลเซียส   

ติดตั้งอยูที่ปากทางที่มวลรวมเคลื่อนตัวออก 
-  มีเครื่องบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่วดัไดโดยอัตโนมตัิ 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3  ยุงหนิเย็นและเครื่องปอนหิน  
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รูปท่ี  4 หมอเผาและหวัเผา 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  5  ชุดตะแกรงรอน 
 

ง. ชุดตะแกรงรอน (Screening Unit) ประกอบดวย 
- ตะแกรงคดั สําหรับคัดมวลรวมกอนโตเกนิขนาดที่กําหนด (Oversize) ออกทิ้ง    
- ชุดตะแกรงรอน เพื่อแยกมวลรวมที่ผานมาจากหมอเผาใหเปนขนาดตางๆ ที่ตองการ 
-  ตะแกรงทกุขนาดตองอยูในสภาพดีเหล็กตะแกรงไมขาดหรือสึกหรอมากเกินไปอัน

จะทําใหมวลรวมที่รอนออกมาผิดขนาดไปจากที่ตองการ 
จ. ยุงหินรอน (Hot Bin)    

- ตองมียุงหินรอนไมนอยกวา 4 ยุง โดยไมนับรวมยุงวัสดุผสมแทรก  
- ยุงมีผนังแข็งแรงไมมีรอยร่ัวและมีความสูงพอที่จะไมใหมวลรวมไหลขามยุงปนกนั 
- มีความจุมากพอที่จะปอนมวลรวมรอนใหกับหองผสม (Pug Mill Mixer) ไดอยาง

สม่ําเสมอเมื่อโรงงานผสมทําการผสมเต็มกําลังผลิต 
- ในแตละยุงตองมีทอสําหรับใหมวลรวมไหลออกไปขางนอก เพื่อปองกันไมใหไป

ผสมกับมวลรวมที่อยูในยุงอืน่ๆ ในกรณีทีม่ีมวลรวมในยุงนั้นๆ มากเกนิไป 
- ในกรณีที่จําเปนตองใชวัสดผุสมแทรก  ตองมียุงเก็บวัสดุผสมแทรกตางหาก  พรอม

กับมีเครื่องชั่งหรือเครื่องปอนวัสดุผสมแทรกซึ่งสามารถควบคุมปริมาณวัสดุเขาสูหองผสมอยาง
ถูกตองและสามารถสอบเทียบ (Calibrate) ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปท่ี  6 ยุงหนิรอน 
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          รูปท่ี  7 เครื่องดักฝุน 
 

ฉ. เครื่องดักฝุน (Dust Collector) ประกอบดวย 
- เครื่องดักฝุนชดุปฐมภูมิ (Primary) เปนแบบแหง (Dry Type)   ที่มีประสิทธิภาพดี

และเหมาะสม สําหรับเก็บวัสดุสวนละเอียดหรือฝุนกลับไปใชไดอยางสม่ําเสมอหรือนําไปทิ้งได
ทั้งหมดหรือบางสวน   

-  เครื่องดักฝุนชดุทุติยภูมิ (Secondary) ที่สามารถควบคุมไมใหมีฝุนเหลือออกไปสู
อากาศภายนอกมากจนทําใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

ช. เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometric Equipment)    ประกอบดวย 
- เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกวหุมดวยปลอกโลหะหรือแบบอื่นๆ ที่วัดอุณหภูมิได

ระหวาง 90 – 250 องศาเซลเซียส  ติดตั้งไวที่ทอสงแอสฟลต ณ ตําแหนงที่เหมาะสมใกลทางออก
ของแอสฟลตที่หองผสม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  8  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตางๆ 
 

- เทอรโมมิเตอรแบบใชปรอทชนิดมีหนาปทม  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความรอน
เปนคาไฟฟา หรือ แบบอื่นๆ  ติดตั้งที่ปลายทางออกของมวลรวมเพือ่ใชวัดอณุหภมูิของมวลรวม
รอนที่ออกจากหมอเผา        

- เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใดๆ ที่ใชตองมคีวามสามารถแสดงอุณหภูมไิดอยางถูกตอง 
เมื่อมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเร็วกวา 5 องศาเซลเซียสตอนาที 
 ซ. ชุดอุปกรณควบคุมปริมาณแอสฟลตซีเมนต ตองสามารถควบคุมปริมาณแอสฟลต
ซีเมนตที่ใช ใหอยูในชวงทีก่ําหนดไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 

- กรณีใชวิธีช่ังมวล เครื่องชั่งที่ใชตองมีความละเอียดไมนอยกวารอยละ 2 ของมวล
แอสฟลตซีเมนตที่ตองการใชผสม 
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- กรณีที่ใชวิธีวดัปริมาตร  มาตรที่ใชวัดอัตราการไหลของแอสฟลตซีเมนตที่ปลอยเขา
สูหองผสมจะตองเที่ยงตรง โดยยอมใหคลาดเคลื่อนจากปริมาณแอสฟลตซีเมนตที่ตองการใชเมื่อ
เทียบเปนมวลไมเกินรอยละ 2 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) 
(1)  ถังชั่งมวลรวม (Weight Box or Hopper)    
       -  ตองมีอุปกรณสําหรับชั่งมวลรวมที่ปลอยออกมาแตละยุงไดอยางละเอียดถูกตอง  
       - ตองมีขนาดใหญพอที่จะบรรจุมวลรวมไดเต็มชุด (Batch)  โดยมวลรวมไมลนถัง    
       - ประตูยุงหินรอนและถังชั่งมวลรวมตองแข็งแรงและไมร่ัว 

  - กรณใีชเครื่องชั่งแบบ Load Cell    ถังชั่งมวลรวมตองติดตั้งประกอบกบัชุดเครื่อง
ช่ังในลักษณะสมดุลเพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนขณะชั่ง 
  - กรณใีชเครื่องชั่งแบบคาน  ถังชั่งมวลรวมจะตองวางบนฟลครัม (Fulcrum) ซ่ึงวาง
อยูบนขอบใบมีด (Knife Edge) อยางแนนหนาอีกทหีนึ่ง ขณะทํางาน ฟลครัมและขอบใบมีดตองไม
เคลื่อนตัวออกจากแนวเดิม 

 
 
 
 

รูปท่ี  9  ถังชั่งมวลรวมและถงัชั่งแอสฟลตซีเมนต 
 

 (2) หองผสม (Pug Mill Mixer)  
 - ตองเปนชนดิเพลาผสมคู   สามารถผลิตแอสฟลตคอนกรีตไดสม่ําเสมอ 
 - ประตูปลอยสวนผสมขณะปดจะตองปดสนิทไมมีวัสดร่ัุวไหล 
 - มีเครื่องตั้งและควบคุมเวลาการผสมแบบอัตโนมัติ   ทําหนาที่ควบคุมไมใหประตู

หองผสมเปดจนกวาจะไดเวลาตามที่กําหนดไว 
 - ภายในหองผสมประกอบดวยใบพาย (Paddle Tip) ที่จัดเรียงอยางเหมาะสมและมี

จํานวนเพียงพอที่จะผสมสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตไดถูกตองและสม่ําเสมอ   ระยะหางระหวาง
ปลายใบพายและผนังหองผสมจะตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของขนาดมวลรวมกอนโตสุด 

 

   
 
 
 

   รูปท่ี  10  หองผสม 
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(3)  เครื่องชั่ง (Plant Scale)    
 - มีความละเอยีดไมนอยกวารอยละ 0.5 ของมวลรวมสูงสุดที่ตองการชั่ง 
 - หนาปทมเครือ่งชั่งตองอยูในตําแหนงที่พนักงานควบคุมเครื่องมองเห็นไดชัดเจน  
 - สามารถแสดงมวลของมวลรวมแตละยุง  
 - มีตุมน้ําหนักมาตรฐาน หนกัตุมละ 25 กิโลกรัม ไมนอยกวา 10 ตุมหรือมีจํานวน

เพียงพอทีจ่ะใชตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง  
 

 
 
 
 
 
     รูปท่ี 11  เครื่องชั่ง 

         (4) การควบคุมปริมาณมวลรวมและแอสฟลตซีเมนตที่ใชผสมในแตละชุดจะตองเปน
แบบอัตโนมัต ิ

ขอกําหนดพิเศษสําหรับโรงงานผสมแบบตอเนื่อง (Continuous Type) 
(1) ชุดอุปกรณควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit)  
 - มีอุปกรณควบคุมปริมาณมวลรวมที่ไหลออกจากยุงหินรอนแตละยุงไดอยาง

ถูกตอง   ประกอบดวยเครื่องปอนหิน (Feeder) อยูใตยุงหินรอน สําหรับการปอนวัสดุผสมแทรก
จะตองมีอุปกรณควบคุมปริมาณตางหาก ติดตั้งในตําแหนงที่ทําใหควบคุมการปอนวัสดุผสมแทรก
ลงในหองผสมเพื่อผสมกับมวลรวมในจังหวะของการผสมแหง (Dry Mixing) กอนที่จะผสมกับ
แอสฟลตซีเมนตที่จายเขามาภายหลังในจังหวะของการผสมเปยก(Wet  Mixing) 

(2) อุปกรณควบคุมการปอนมวลรวมและแอสฟลตซีเมนต     
 - ตองเปนแบบขับเคลื่อนที่สัมพันธกัน (Synchronization of Aggregate and 

Asphalt Cement Feed) เพื่อใหปอนมวลรวมแตละขนาดและแอสฟลตซีเมนตเขาสูหองผสมไดอัตรา
สวนผสมที่คงที่ตลอดเวลา 

(3) ชุดหองผสม (Pug Mill Mixer Unit)      
 - ตองเปนแบบทํางานตอเนือ่ง (Continuous Mixer) ชนิดเพลาผสมคู สามารถผลิต

แอสฟลตคอนกรีตไดสวนผสมที่สม่ําเสมอ 
 - ใบพายจะตองเปนชนิดปรบัมุมใหไปในทางเดียวกันเพือ่ใหสวนผสมเคลื่อนตัว

ไดเร็วหรือใหกลับทางกันเพือ่ถวงเวลาใหสวนผสมเคลื่อนตัวชาลงได 
 -  หองผสมจะตองมีอุปกรณควบคมุระดับของสวนผสมดวย 
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 -  ระยะหางระหวางปลายใบพายและผนังหองผสมจะตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
ขนาดมวลรวมกอนโตสุด   

 - ระยะเวลาในการผสมโดยทั่วไปกําหนดใหใชประมาณ 45 – 60 วินาทหีาก
คํานวณแลวไมเปนไปตามที่กําหนด ใหพิจารณาปรับระดับความสูงของสวนผสมหรือปรับมุมของ
ใบพายทีห่องผสมจะตองมีแผนแสดงปรมิาตรของหองผสมเมื่อมีสวนผสมบรรจุในหองผสมที่ความ
สูงตางๆ   ติดตั้งไวอยางถาวร    นอกจากนั้นจะตองมีตารางแสดงอัตราการปอนวัสดุมวลรวมตอ
นาทีเมื่อโรงงานผสมทํางานในอัตราเร็วปกติ     เวลาในการผสม ใหนับจากการเริ่มปอนมวลรวมเขา
หองผสมและมวลรวมผสมกับแอสฟลตซีเมนตเรียบรอยแลว จนถึงสวนผสมถูกปลอยออกมาจาก
หองผสมซึ่งสามารถคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 

 

เวลาในการผสม  (วินาท)ี            =         A / B 
 

เมื่อ    A = มวลของสวนผสม ณ เวลาที่ผลิต (Pug Mill Dead Capacity)   มีหนวยเปนกิโลกรัม 
          B = มวลของสวนผสมที่ปลอยออกจากหองผสมใน 1 วินาที (Pug Mill Output)   มีหนวยเปน
กิโลกรัม    ตอวินาท ี
        (4) ยุงพักสวนผสม (Discharge Hopper) สําหรับพักสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่ออก
จากหองผสม มีประตูเปดทีด่านลางของยุง และจะปลอยสวนผสมไดเมื่อสวนผสมเต็มยุงแลว 
        (5) อุปกรณสัญญาณแจงปริมาณมวลรวมในยุงหินรอน   สําหรับสงสัญญาณแจงให
ทราบวาปริมาณมวลรวมในยุงหินรอนมีปริมาณเพียงพอที่จะดําเนินการตอไปไดหรือไม ถาปริมาณ
มวลรวมยุงใดขาดหรือนอยไป สัญญาณดังกลาวจะทําใหผูควบคุมงานทราบทันทีและตองหยุดการ
ผลิตแอสฟลตคอนกรีตเพื่อทําการแกไขจนกวาผูควบคุมงานจะเห็นสมควร   จึงจะอนุญาตให
ดําเนินการตอไปได 
 4.3.2  รถบรรทุก  ( Haul  Truck )  รถบรรทุกที่นํามาใชจะตองเปนดังนี ้
  -   มีจํานวนเพยีงพอกับกําลังผลิตของโรงงานผสมและความสามารถในการปูของ
เครื่องปู เพื่อใหการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดาํเนินไปไดอยางตอเนื่องมากที่สุด 
  -   กระบะรถบรรทุกตองไมร่ัว พื้นกระบะเปนแผนโลหะเรียบภายในกระบะ
จะตองสะอาดปราศจากวัสดไุมพึงประสงคอ่ืนๆ ตกคางอยู 
  -   กอนใชขนสงสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต ตองพนหรือเคลือบบางๆ ภายใน
กระบะดวยน้ําสบู น้ําปูนขาว หรือสารเคมี ที่มีน้ํามันผสมไมเกินรอยละ 5 โดยไดรับความเหน็ชอบ
จากนายชางผูควบคุมงาน หามใชน้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันดเีซล หรือน้ํามันประเภทเดียวกนั 
  -   กอนบรรจสุวนผสมแอสฟลตคอนกรีตลงกระบะ ใหยกกระบะเทสารเคลือบ
ที่มากเกินความจําเปนออกใหหมด 
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  - ในการขนสงจะตองมีผาใบหรือแผนวัสดุอ่ืนใด ที่ใชไดอยางเหมาะสมคลุม
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีต   เพื่อรักษาอุณหภูมิและปองกันน้ําฝนหรือส่ิงสกปรกอื่นๆ  ดวย 

4.3.3  เครื่องปู  ( Paver  or  Finisher )  เครื่องปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจะตอง 
  - เปนแบบขบัเคลื่อนไดดวยตัวเองโดยจะเปนชนิดลอเหล็กตีนตะขาบหรือชนิดลอ
ยางที่มีคุณภาพเทียบเทา 
  -   มีกําลังมากพอและสามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ไดอยางสม่ําเสมอ     
ทั้งในขณะที่เคลื่อนตัวไปพรอมกับรถบรรทุกสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตและในขณะเคลื่อนตัวไป
ตามลําพัง 
  -   สามารถปรับความเร็วการปูไดหลายอัตราและปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตได
ความลาดผิวทางและไดระดับถูกตองตามรูปแบบอยางเรียบรอยโดยมีลักษณะผิวเรียบสม่ําเสมอ 

 
 

  

       รูปท่ี 12 เครื่องปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
 

ก. สวนขับเคลือ่น (Tractor Unit)     ประกอบดวย 
-  เครื่องยนตตนกําลังมีอุปกรณควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต  (Governor)  ใหคงที่

ระหวางทํางาน 
-  กระบะบรรจุสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต (Hopper) ตองเปนแบบหบุขางกระบะได 
-  มีสายพานปอนสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  (Slat Conveyor) 
-  มีเกลียวเกลีย่จายสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต (Auger หรือ Screw Conveyor)   2 

ขาง ซายและขวา สามารถแยกทํางานไดเปนอิสระ 
  - สามารถปรับระดับความสูงของประตูควบคุมการไหล (Flow Gate) ของสวนผสม

แอสฟลตคอนกรีตได 

 

  รูปท่ี 13 รูปตัดแสดงสวนประกอบของเครือ่งปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 



 213

 ข. สวนเตารีด  (Automatic Screed Controls) ประกอบดวย 
- อุปกรณควบคุมความหนา  (Thickness Control) 
- อุปกรณควบคุมความลาดเอียงที่ผิว  (Crown Control) 
- อุปกรณใหความรอนแผนเตารีด  (Screed Heater) 
- แผนเตารีด (Screed Plate) และอุปกรณประกอบอื่นๆ ทีจ่ําเปน 
- แผนเตารีดตองตรงแนวและไดระดับ   ไมบิดงอหรือสึกหรอมากเกินสมควร ไมสึก

เปนหลุม มีความยาวไมนอยกวา 2.4 เมตร และสามารถขยายไดยาวไมนอยกวา 3.5  เมตร 
- มีระบบการอดัแอสฟลตคอนกรีตขั้นตนเปนแบบสั่นสะเทือน(Vibratory Screed)  

หรือแบบคานกระแทก (Tamper Bar) หรือมีทั้ง 2 
- สามารถปรับความถี่ของการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกไดตามตองการ 
- สําหรับระบบการอัดแอสฟลตคอนกรีตแบบคานกระแทกจะตองมีระยะหางระหวาง

แผนเตารีดกับคานกระแทก 0.25 – 0.50 มิลลิเมตร ผิวของคานกระแทกดานลางที่ใชอัดแอสฟลต
คอนกรีตตองอยูในสภาพดี     และไมสึกหรอมากกวาครึ่งหนึ่งของขนาดความหนาของใหม 

- ระบบการควบคุมความลาดชัน (Grade Control) และระดับแอสฟลตคอนกรีตควร
เปนแบบอัตโนมัติ โดยอาจเปนแบบ   

(1)  Erected  Grade  Line 
(2)  Mobile  String  Line  
(3)  Ski  
(4)  Floating Beam 
(5)  Joint – matching  Shoe     

สําหรับแบบที่ (2), (3) และ (4) ตองมีความยาวไมนอยกวา 9 เมตร   
 

 

   รูปท่ี 14 สวนเตารีด   
 4.3.4 รถเกลี่ยปรับระดับ  ( Motor  Grader ) การใชรถเกลี่ยปรับระดับใหอยูในดุลยพินจิของ
นายชางผูควบคุมงาน โดยตัวรถตอง 
  -  เปนชนดิขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง 
  -  มีลอยางผิวเรียบ  
  -  มีใบมีดยาวไมนอยกวา 3.6 เมตร  
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  -  มีความยาวของชวงเพลา (Wheel Base) ไมนอยกวา 4.8 เมตร  
4.3.5 เครื่องจักรบดทับ 
  เครื่องจักรบดทับทุกชนิดตอง 
  - เปนแบบขับเคลื่อนดวยตวัเอง 
  - มีน้ําหนักและคุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด 

  - มีน้ําหนักบดทับที่เหมาะสมกับชนิดของสวนผสม ความหนาของชั้นทางที่ปู  
ขั้นตอนการบดทับและอื่นๆ  
  -  มีจํานวนเพียงพอที่ทําใหการกอสรางดําเนินไปไดอยางตอเนื่องไมติดขัด 
  - การตรวจสอบน้ําหนักเครื่องจักร น้ําหนักในการบดทับของเครื่องจักรแตละคัน 
ตลอดจนการเพิ่มจํานวนเครื่องจักรบดทับจากที่กําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุม
งาน     

เครื่องจักรบดทับจะตองประกอบดวยเครื่องจักรชนิดตางๆ จํานวนอยางนอยดังตอไปนี้ 
ก. รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือนชนิด 2 ลอ 1 คัน 
ข. รถบดลอเหล็กชนิด 2 ลอ 1 คัน 
ค. รถบดลอยาง 3 คัน 
 รายละเอียดของเครื่องจักรบดทับชนิดตาง ๆ   เปนดังนี ้
ก. รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือนชนิด 2 ลอ (Vibratory Roller)  

 
 

   

  รูปท่ี 15 รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือนชนิด 2 ลอ 
   

  - มีน้ําหนักไมนอยกวา 6 ตันอาจเปนแบบสัน่สะเทือนลอเดี่ยวหรือสองลอก็ได 
  - อยูในสภาพดี สามารถบดทับโดยการเดนิหนาและถอยหลังได 
  - ลอทั้ง 2 ลอจะตองตรงแนว 
  - การขับเคลื่อนไปขางหนา การหยดุ และการถอยหลังตองเรียบสม่ําเสมอ 
  - มีระบบการสั่น สะเทือนทีอ่ยูในสภาพดี ความถี่การสั่นสะเทือน (Frequency) 
ขณะปฏิบัติงานไมนอยกวา 33 เฮิรตซ (2,000 รอบตอนาที)  
  - มีระยะเตน (Amplitude) ระหวาง 0.20 – 0.80 มิลลิเมตร  
  - ที่ผิวลอเหล็กจะตองเรียบไมเปนรอง (Groove) สึกเปนหลุมหรือเปนรอยบุม (Pit) 
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  - สลักยึดลอ (King Pin) และลูกปนลอ (Wheel Bearing) ตองไมสึกหรอมากเกนิไป
จนทําใหลอหลวม 
  - มีถังน้ํา  มีระบบฉีดน้ํา (Sprinkler System) มีอุปกรณคราดผิวลอเหล็ก (Scraper) 
และแผนวัสดสํุาหรับซึมซับน้ําและเกลี่ยกระจายน้ําสําหรับเล้ียงลอรถบด 

ข. รถบดลอเหล็ก 2 ลอ (Static Steel – Wheeled Tandem Roller)      
  - มีขนาดน้ําหนักไมนอยกวา 8 ตันและสามารถเพิ่มน้ําหนักไดจนมีน้ําหนักไมนอย
กวา 10 ตัน 
  - มีน้ําหนักตอความกวางของลอรถบดไมนอยกวา 37.9 กิโลกรัมตอเซนติเมตร 
  - อยูในสภาพดี   สามารถบดทับโดยการเดินหนาและถอยหลังได 
  -  การขับเคลื่อนไปขางหนา   การหยดุ   และการถอยหลัง  ตองเรียบสม่ําเสมอ 
  -  ลอทั้ง 2 ลอจะตองตรงแนว  
  -  ที่ผิวลอเหล็กจะตองเรียบไมเปนรอง  สึกเปนหลุม  หรือเปนรอยบุม 
  -  สลักยึดลอและลูกปนลอตองไมสึกหรอมากเกินไปจนทําใหลอหลวม 
  - ตองมีถังน้ํา  มีระบบฉีดน้าํ  มีอุปกรณคราดผิวลอเหล็กและแผนวัสดุสําหรับซึม
ซับน้ําและเกลีย่กระจายน้ําสําหรับเล้ียงลอรถบด  ที่ใชการไดดีและถูกตองตามทีต่องการ เพื่อ
ปองกันไมใหสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตติดลอขณะบดทับ 

ค. รถบดลอยาง (Pneumatic–Tired Roller)   
  - มีขนาดน้ําหนักไมนอยกวา 10 ตัน   และสามารถเพิ่มน้ําหนักได 
  - มีลอยางไมนอยกวา 7 ลอ 
  - ลอยางของรถบดตองเปนชนิดผิวหนาเรียบ ขนาดเสนผานศูนยกลางขอบลอ  
(Rim Diameter) ไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร 
  - ผิวหนาลอยางกวางไมนอยกวา 225 มิลลิเมตร 
  - มีขนาดและจาํนวนชัน้ผาใบเทากันทุกลอ 
  - สวนลอและเพลาสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงไดอยางอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
  รูปท่ี 16 รถบดลอยาง 

 



 216

4.3.6 เครื่องพนแอสฟลต  ( Asphalt  Distributor ) 
  เครื่องพนแอสฟลต  ใหเปนไปตาม บทที่ 1 “ งานลาดแอสฟลต ขอ1.1.2  
4.3.7  เครื่องจักรและเครื่องมือทําความสะอาดพื้นที่ที่จะกอสราง 
 ก. รถบรรทุกน้ํา  ( Water  Truck )   

  - อยูในสภาพดี 
  - มีทอพนน้ําและอุปกรณฉีดน้ําที่ใชการไดดี 

  ข. เครื่องกวาดฝุน ใหเปนไปตามบทที่ 1 “ งานลาดแอสฟลต ขอ1.1.2 ” 
  ค. เครื่องเปาลม  ใหเปนไปตามบทที่ 1 “ งานลาดแอสฟลต ขอ1.1.2 ” 
4.3.8  เคร่ืองมือประกอบ 
 ก. เครื่องมือบดทับแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก (Small Vibratory Compactor ) 

    - มีขนาดน้ําหนักเหมาะสมที่จะใชบดทับแอสฟลตคอนกรีตบริเวณที่รถ
บดไมสามารถเขาไปดําเนินการได   หรือใชในงานซอมขนาดเล็ก 

   - การใชงานใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
 ข. เครื่องมือกระทุงแอสฟลตคอนกรีต ( Hand  Tamper )  

   - ตองเปนแบบและมีขนาดน้ําหนักเหมาะสมที่จะใชกระทุงอัดแอสฟลต
คอนกรีตบริเวณที่เครื่องบดทับขนาดเล็กเขาไปบดทับไมไดหรือใชงานซอมขนาดยอย 

   - การใชงานใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
 ค. เครื่องมือตัดรอยตอ   

   - เปนแบบติดกับรถบดลอเหล็กหรือเปนแบบรถเข็นขนาดเล็กหรือจะมีทั้ง 
2 แบบก็ได       หรือมีแบบอื่นๆ ซ่ึงสามารถตัดแนวรอยตอไดเรียบรอย 

   - การใชงานใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
  ง. เครื่องมือเจาะตัวอยาง    

  - อาจเปนชนิดใชเครื่องยนตหรือใชไฟฟา 
   - สามารถใชเจาะตัวอยางที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร ได
อยางเรียบรอย 
  จ. ไมบรรทัดวดัความเรียบ  (Straightedge) 

  -   มีขนาดเหมาะสม   และมคีวามยาว   3.00   เมตร 
 เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณอ่ืนใด นอกเหนือจากที่กําหนดไวแลวขางตนการนํามาใช
งานและการใชงานใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

4.3.9 เครื่องมือทดลองและหองปฏิบัติการทดลอง 
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  ก. ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือทดลองที่ไดมาตรฐานและมีสภาพดี   เพื่อใหผู
ควบคุมงานใชเปนเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟลตคอนกรีตระหวางการกอสราง รายการ
เครื่องมือทดลองดูในภาคผนวก 4 - 1 
  ข. ผูรับจางตองจัดสรางหองปฏิบัติการทดลอง ใหอยูในบริเวณที่สามารถมองเห็น
การทํางานของโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตได หองปฏิบัติการทดลองตองมีขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 20 ตารางเมตร หรือตามแบบที่กรมทางหลวงกําหนด พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนตามที่กําหนด      
 

4.4 การเตรียมการกอนการกอสราง 
 4.4.1 การเตรียมสถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสด ุ
  - สถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุจะตองเหมาะสม โดยมีบริเวณกวางพอที่จะ
ดําเนินการไดโดยสะดวก ตองราบเรียบไดระดับพอควรและมีการระบายน้ําที่ดี มิใหมีน้ําทวมกอง
วัสดุได 

 

รูปท่ี 17 สถานที่ตั้งโรงงานผสมตองเหมาะสม การกองวสัดุตองถูกตอง 
 

  - พื้นที่สําหรับกองวัสดุที่นํามาใชงานจะตองสะอาดปราศจากวัสดุไมพึงประสงค 
รองพื้นดวยวัสดุหินหรือปูดวยแผนวัสดุที่เหมาะสม 
  - การกองวัสดุแตละขนาด จะตองกองแยกไวอยางชัดเจน โดยการกองแยกใหหาง
กันตามสมควร หรือทํายุงกั้นไวเพื่อปองกันวัสดุที่จะใชแตละชนิด แตละขนาด ไมใหปะปนกัน   
หรือปะปนกับวัสดุไมพึงประสงคอ่ืนๆ 
  - การกองวัสดุตองดําเนินการใหถูกตองเพื่อปองกันไมใหวัสดุเกิดการแยกตัวโดย
การกองวัสดุเปนชั้นๆ สูงชั้นละไมเกินความสูงของกองวัสดุกองเดี่ยวๆ เมื่อเทจากรถบรรทุกเททาย
คันหนึ่งๆ     ถาจะกองวัสดุช้ันตอไปจะตองแตงระดับยอดกองใหเสมอ  และไมควรกองวัสดุสูงเปน
รูปกรวย 
 4.4.2  การตรวจสอบโรงงานผสม 
  - ตรวจสอบตามแบบฟอรม “การตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 
(Plant)”  ของสวนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟลต สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ ใน
ภาคผนวก 4 - 2 
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 4.4.3  การเก็บตัวอยางเพื่อออกแบบสวนผสม 
  - เก็บดวยวิธีการที่ถูกตองเพื่อใหตัวอยางทีเ่ก็บเปนตวัอยางตัวแทน 

   - เก็บจากโรงงานผสมที่ผานการตรวจสอบแลว 
  - ควรดําเนินการกอนเริ่มทําการกอสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ประมาณ 1-2 
เดือน  

 

รูปท่ี 18 ตัวอยาง Hot Bin 
 

 4.4.4 การออกแบบสวนผสม 
  ก. กอนเริ่มงานไมนอยกวา 30 วัน      ผูรับจางตองเสนอเอกสารการออกแบบ
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตแกนายชางผูควบคุมงาน และนายชางผูควบคุมงานตองเก็บตัวอยางวัสดุ
พรอมทั้งเอกสารการออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตสงกรมทางหลวงเพื่อทําการตรวจสอบ 
ผูรับจางอาจรองขอใหกรมทางหลวงเปนผูออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหก็ได 
  ข. คุณสมบัติทั่วไปของวัสดุที่จะใชทําแอสฟลตคอนกรีต ขนาดคละและปริมาณ
แอสฟลตซีเมนตใหเปนไปตามตารางที่ 1 

  ค. คุณสมบัติของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต ใหเปนไปตามตารางที่ 4 - 3 
  ง. กรมทางหลวงเปนผูตรวจสอบเอกสารการออกแบบหรือทําการออกแบบ
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  พรอมทั้งพิจารณากําหนดสตูรสวนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) 
ซ่ึงมีเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerant Limit) ของวัสดุตางๆ เพื่อใชควบคุมงานนั้นๆ 

จ. การผสมแอสฟลตคอนกรีตในสนาม    ถามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใดหรือ
ปริมาณแอสฟลตซีเมนต   หรือคุณสมบัติอ่ืนใดคลาดเคลื่อนเกินกวาขอบเขตที่กําหนดไวในสูตร
สวนผสมเฉพาะงาน    ถือวาสวนผสมของแอสฟลตคอนกรีตที่ผสมไวในครั้งนั้นมีคุณภาพไม
ถูกตองตามที่กําหนด และผูรับจางตองทําการปรับปรุงแกไข 
  ฉ. ผูรับจางอาจขอเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได ถาวัสดุที่ใชผสมทํา
แอสฟลตคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรสวนผสม
เฉพาะงานทุกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน 

กรมทางหลวงอาจตรวจสอบ แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกําหนดสูตรสวนผสม
เฉพาะงานใหมไดตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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 ช. การทดลองและตรวจสอบการออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตทุกครั้ง   
หรือทุกสัญญาจาง ผูรับจางตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนด  

 

 ตารางที่  4 - 3     ขอกําหนดในการออกแบบแอสฟลตคอนกรีต 
Wearing Wearing Binder Base Shoulder ช้ันทาง 
Course Course Course Course  

 ขนาดที่ใชเรียก มิลลิเมตร  9.5 12.5 19.0 25.0 - 
   (นิ้ว)  (3/8) (1/2) (3/4) (1) - 

ความหนา  มิลลิเมตร  25 – 35 40 - 70 40 - 80 70 - 100 - 
 Blows     75 75 75 75 50 
 Stability N    8006 8006 8006 7117 7117 

 (1b)    (1800) (1800) (1800) (1600) (1600) 
 Flown  0.25  mm  (0.01  in)    8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 
 Percent  Air  voids  3-5 3-5 3-6 3-6 3-5 
 Percent  Voids  in  Mineral       
 Aggregate  (VMA)Min  15 14 13 12 14 
 Stability / Flow      Min       

 N / 0.25  mm   712 712 712 645 645 
 (Ib / 0.01  in)   (160) (160) (160) (160) (145) 

 Percent  Strength  Index  Min  75 75 75 75 75 
   

 4.4.6  การเตรียมมวลรวมและวัสดุผสมแทรก 
  - มวลรวมทุกชนิดที่ใชตองมาจากแหลงที่ เก็บตัวอยางเพื่อทําการออกแบบ
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
  - กองวัสดุที่ใชทุกชนิด ตองปองกันไมใหวัสดุเปยกน้ําฝน โดยการกองวัสดุในโรง
ที่มีหลังคาคลุม หรือคลุมดวยผาใบหรือแผนวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสม หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน 
  - วัสดุที่ใชทุกชนิดเมื่อปอนเขาโรงงานผสมตองไมมีความชื้นเกินกําหนด ตาม
ขอแนะนําของบริษัทผูผลิต  ทั้งนี้เพื่อใหโรงงานผสมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
   รูปท่ี 19  การเตรียมมวลรวม 



 220

  - มวลรวมทีใ่ชแตละชนิด     กอนนําไปใชงานตองบรรจุในยุงหินเยน็แยกกันแตละ
ยุง   และการผสมมวลรวมแตละชนิดจะตองดําเนินการโดยผานยุงหนิเย็นเทานั้น   หามนํามาผสม
กันภายนอกยุงหินเย็นในทุกกรณ ี
  - วัสดุผสมแทรก  หากนํามาใชจะตองแยกใสยุงวัสดุผสมแทรกโดยเฉพาะ     การ
ปอนวัสดุผสมแทรกจะตองแยกตางหากโดยไมปะปนกับวัสดุอ่ืนๆ และจะตองปอนเขาหองผสม
โดยตรง 

4.4.7 การเตรียมแอสฟลต 
  - ใชแอสฟลตที่มีใบรับรองผลิตภัณฑเทานั้น 
  - ตรวจสอบวาลวปดเปด หมายเลขซีล หมายเลขรถบรรทุก ที่ขนสงแอสฟลต 
  - แอสฟลตซีเมนตในถังเก็บแอสฟลตตองมีอุณหภูมิไมสูงกวา 100  องศาเซลเซียส 
  - กอนผสมกับมวลรวมตองใหความรอนจนไดอุณหภูม ิ  159 + 8  องศาเซลเซียส 
หรือมีอุณหภมูิตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 
  - การจายแอสฟลตซีเมนตไปยังหองผสม ตองเปนไปโดยตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
โดยมีอุณหภูมติรงตามที่กําหนดตลอดเวลา  

 

 

รูปท่ี 20  การเตรียมแอสฟลต 
 

 4.4.8     การเตรียมเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณที่ใชในการกอสราง 
  เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณทุกชนิดตามที่ระบุไวใน ขอ 3 ที่นํามาใชงานตอง
มีสภาพใชงานไดดี โดยจะตองผานการตรวจสอบและหรือตรวจปรับ ตามรายการและวิธีการที่กรม
ทางหลวงกําหนด และนายชางผูควบคุมงานอนุญาตใหใชไดกอน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
ทุกชนิดตองมีจํานวนพอเพียงที่จะอํานวยใหการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดําเนินไปโดย
ตอเนื่องไมติดขัดหรือหยุดชะงัก และในระหวางการกอสรางจะตองบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอตลอดระยะเวลาทํางาน 

4.4.9     การเตรียมพื้นที่กอสราง 
 ก. รองพื้นทาง พื้นทาง หรือไหลทาง   กอนทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับ 

        -  ตองสะอาดปราศจากฝุน วัสดุสกปรก หรือวัสดไุมพึงประสงคอ่ืนๆ  ปะปน 
 ข. พื้นทางหรอืไหลทาง ที่ทําการ Prime Coat ไวแลว     
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          -  กรณี ที่ Prime Coat หลุดหรือเสียหาย ตองแกไขใหมใหเรียบรอยกอนทํา
ช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตทับ 

         - กรณีที่  Prime Coat ทิ้งไวนานอาจพจิารณาใหทํา Tack Coat  

 

        รูปท่ี 21 การเตรียมพื้นที่กอสราง 
 ค.  ผิวทางลาดยางเดิม 

          - ตองสะอาดปราศจากฝุน วัสดุสกปรก หรือวัสดุไมพึงประสงคอ่ืนๆ  ปะปน 
          - กรณีผิวหนาไมสม่ําเสมอหรือเปนคลื่นและไมมีการทําชั้นปรับระดับ ให
ปรับแตงใหสม่ําเสมอ  
          - กรณีผิวทางเดิมมีการยุบตัว (Sag and Depression) หรือเปนแองเฉพาะแหง 
แตไมใชจุดออนตัว (Soft Spot) ใหปรับระดับสวนที่ยุบตัว ตามขอกําหนดของ ทล.-ม. 408/2532 
          - กรณีมีหลุมบอ รอยแตก จุดออนตัว หรือความเสียหายของชั้นทางใดๆ ตอง
ตัดหรือขุดออก แลวปะซอมหรือขุดซอมแลวแตกรณี 
          - กรณีผิวทางลาดยางเดิมที่มีแอสฟลตเยิ้ม ใหแกไขโดยการปาดแอสฟลตที่
เยิ้มออก   
          - จะตองทํา Tack Coat กอน กอนทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับ 
  ง. การปูช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตบนพื้นสะพานคอนกรีตและบริเวณขอบ
โครงสรางคอนกรีต  
          - ตองขูดวัสดุยาแนวรอยแตกและรอยตอสวนเกินที่ติดอยูที่ผิวพื้นคอนกรีต
ออกใหหมด ลางทําความสะอาด ทิ้งไวใหแหงแลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนออกใหหมด แลวทํา Tack 
Coat   

 จ. การวางแนว 
           -  กอนการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทุกชั้น จะตองวางแนวขอบชัน้
ทางที่จะปู โดยการใชเชือกขงึวางแนวและยึดติดกับพื้นทีท่ี่จะปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหแนน 
หรือวิธีการกําหนดแนวอื่นใดที่เหมาะสมและนายชางผูควบคุมงานเห็นชอบ 
             -  การปูช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตติดกับ Curb และ Gutter หรือสวนของ
โครงสรางใดๆ ที่มีแนวถูกตองตามแบบอยูแลวก็ใหปูไปตามแนวนั้น  
 4.4.10  การทําแปลงทดลองเพื่อกําหนดรูปแบบของการบดทับ 
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  - กอนเริ่มการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต เพื่อใหใชเครื่องจักรบดทับที่มีอยู
ไดถูกตองเหมาะสมตองานและเกิดประโยชนสูงสุด ควรทําแปลงทดลองในสนามยาวประมาณ 100 
– 150 เมตร เพื่อกําหนดรูปแบบของการบดทับ (Pattern of Rolling) ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ช้ันทางแอสฟลตคอนกรีต เมื่อบดทับเสร็จแลวตอง มีความเรียบ ความแนนสม่ําเสมอ ไดระดับความ
ลาดตามแบบ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ถูกตองตามที่กําหนด 
  - การกําหนดรูปแบบการบดทับที่เหมาะสมสําหรับเครื่องจักรบดทับ ใหผูรับจาง
ดําเนินการทดลองบดทับ เพื่อกําหนดขนาดพื้นที่บดทับ ใหสัมพันธกับกําลังผลิตสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีตของโรงงานผสม   อัตราการปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตและเพื่อทราบจํานวนเที่ยวการ
บดทับเต็มผิวหนาชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต (Coverage) จํานวนเที่ยวการบดทับซ้ําที่ชองทางบดทับ
แตละชอง (Pass) ความเร็วของรถบดแตละชนิดในการบดทับและอื่นๆ 
  - การทําแปลงทดลองบดทับ ใหดําเนินการแกไขปรับการใชงานหรือเพิ่มจํานวน
เครื่องจักรบดทับ จนกวาจะสามารถบดทับไดถูกตองตามที่กําหนดและนายชางผูควบคุมงาน
เห็นชอบแลว     จึงนําไปใชเปนบรรทัดฐานในการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตในงานนั้นๆ  
ตอไป 
  - ในระหวางการกอสราง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีตหรือเครื่องจักรบดทับที่ใชงานและอื่นๆ นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาใหปรับปรุง
แกไขหรือทําแปลงทดลองในสนาม  เพื่อทดลองหาความเหมาะสมใหมก็ได    ทั้งนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

   

               รูปท่ี 22  รูปแบบของการบดทับ 
 

4.5  การกอสราง 
 4.5.1 การควบคุมการผลิตสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่โรงงานผสม 

 ก. การควบคุมอุณหภูม ิ
  (1)  มวลรวม          

•  กอนการผสมตองใหความรอนจนไดอุณหภูมิ 163 + 8 องศา
เซลเซียส และมีความชื้นไมเกินรอยละ 1 โดยมวลของมวลรวม 
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• ขณะผสมกับแอสฟลตซีเมนตที่โรงงานผสม จะตองมอุีณหภูมิ
ตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 

  (2)  แอสฟลตซีเมนต 
•  ขณะเก็บในถงัเก็บแอสฟลตตองมีอุณหภูมไิมสูงกวา 100 องศา

เซลเซียส 
• เมื่อจะผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมตองใหความรอนจนได

อุณหภูมิ 159 + 8 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 
   (3)  สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตเมื่อผสมเสร็จ 

• กอนนําออกจากโรงงานผสมจะตองมีอุณหภูมิระหวาง 121 – 168 
องศาเซลเซียส หรือตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงานถามีอุณหภูมิแตกตางไปกวาที่กําหนดนี้      
หามนําไปใชงาน 

 

 

                      รูปท่ี 23 เครื่องควบคุมอุณหภมูิ 
 

    (4)  ตองมีการบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่ผานหมอเผา อุณหภูมิของ
แอสฟลตซีเมนตขณะกอนผสมกับมวลรวมและอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงาน โดยใชเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ พรอมที่จะใหตรวจสอบไดตลอดเวลาและ
ผูรับจางจะตองสงบันทึกรายการอุณหภูมิดังกลาวประจําวัน แกนายชางผูควบคุมงานทุกวันที่
ปฏิบัติงาน 
   (5) การวัดอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่อยูในรถบรรทุก 
ตองใชเครื่องวัดอุณหภูมิที่อานอุณหภูมิไดอยางรวดเร็ว การวัดอุณหภูมิใหวัดผานรูที่เจาะไวขาง
กระบะรถบรรทุกทั้ง 2 ดาน ที่ประมาณกึ่งกลางความยาวของกระบะและสูงจากพื้นกระบะประมาณ 
150 มิลลิเมตร การวัดอุณหภูมิใหวัดจากรถบรรทุกทุกคันแลวจดบันทึกอุณหภูมิไว 

 ข. การควบคุมเวลาในการผสม 
   - โรงงานผสมตองมี เครื่องตั้งเวลาและควบคุมเวลาแบบอัตโนมตัิที่
สามารถตั้งและปรับเวลาในการผสมแหงและผสมเปยกไดตามตองการ 
   - สําหรับโรงงานผสมแบบชุด ระยะเวลาในการผสมแหงและผสมเปยก
ควรใชประมาณ 15 วินาที   และ 30 วินาที ตามลําดับ 
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   - สําหรับโรงงานผสมแบบตอเนื่อง ระยะเวลาในการผสมใหคํานวณจาก
สูตรตามขอ 4.3.1 
  
 
 
 
 

   รูปท่ี 24 หองควบคุมการทํางาน 
 

   - ตองไดสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่สม่ําเสมอ ในกรณีที่ผสมกันตาม
เวลาที่กําหนดไวแลว แตสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตยังผสมกันไดไมสม่ําเสมอใหเพิ่มเวลาในการ
ผสมขึ้นอีกก็ไดแตเวลาที่ใชในการผสมทั้งหมดตองไมเกนิ  60 วินาที   ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินจิของ
นายชางผูควบคุมงาน 
   - การกําหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใดๆ   ใหกําหนดโดยการ
ทดลองหาปริมาณที่แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวม   ตามวิธีการทดลอง AASHTO  T  195-67  
“Determining  Degree  of  Particle  Coating  of  Bituminous  -  Aggregate  Mixtures “  โดยใหถือ
หลักเกณฑกําหนดตามตารางที่ 4 - 5 

 

ตารางที่  4 - 5  ปริมาณที่แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวม 
 

ช้ันทางแอสฟลตคอนกรีต ปริมาณที่แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวมรอยละโดยพืน้ที ่
พื้นทาง    ไมนอยกวา  90 
ผิวทาง  รองผิวทาง  ไหลทาง ปรับระดับ ไมนอยกวา  95 
 

 ค. การควบคุมคุณภาพสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
  -  มวลรวมและแอสฟลตซีเมนตตองมีคุณสมบัติตามขอ  1 

   -  คุณภาพของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตตองสม่ําเสมอ ตรงตามสูตร
สวนผสมเฉพาะงานที่ไดกําหนดขึ้นสําหรับแอสฟลตคอนกรีตนั้นๆ 
   -  สูตรสวนผสมเฉพาะงานอาจเปลี่ยนแปลงได ตามเหตุผลในขอ  4.4.5  
และขอ 4.4.6 
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    รูปท่ี 25  การควบคุมการทํางานของโรงงานผสม 
 

 4.5.2  การสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 ก. เตรียมกอนตัวอยางแอสฟลตคอนกรีตในหองทดลองโดย 

    - เก็บตัวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจากรถบรรทุกที่โรงงานผสม
กอนขนสงออกไปยังสถานที่กอสราง 
    - สุมตัวอยางประจําวันเปนระยะๆ  แลวนําไปดําเนินการในหองทดลอง 
โดยใหไดกอนตัวอยางอยางนอย  8 กอน   ตัวอยางในแตละวันที่ปฏิบัติงาน 
    - อุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตในขณะบดอัดกอนตัวอยางใน
หองทดลองจะตองตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน  
    - ระหวางดําเนินการในหองทดลอง อนุญาตใหนําตัวอยางสวนผสม
แอสฟลตคอนกรีตเขาอบในเตาอบเพื่อรักษาอุณหภูมิสําหรับการบดอัดที่กําหนด   ไดนานไมเกิน 30 
นาที      

 ข. ทดลองหาความแนนของกอนตัวอยาง 
   - ดําเนินการตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.  604/2517   “วิธีการทดลอง
แอสฟลตคอนกรีตโดยวิธี  Marshall “  
   - นําคาความแนนที่ทดลองไดจากกอนตัวอยางทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย เปน
คาความแนนในหองทดลองประจําวัน สําหรับใชในการคํานวณเปรียบเทียบเปนคาความแนนรอย
ละของตัวอยางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตในสนาม 

 ค. ทดลองหาปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
   - เก็บตัวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจากรถบรรทุกที่โรงงานผสม
กอนขนสงออกไปยังสถานที่กอสราง 
   - ทดลองหาปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีตโดยใชเครื่อง Centrifuge Extractor 

 ง. ทดลองหาขนาดคละของวัสดุ Hot Bin 
                  ในระหวางการผลิตหรือเมื่อกอนเลิกงานแตละวัน ตองทําการเก็บ
ตัวอยาง Hot Bin เพื่อตรวจสอบขนาดคละวายังคงเปนไปตามแบบสวนผสมหรือไม 
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 4.5.3 การขนสงสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
  - ใชรถบรรทุกที่เตรียมไวแลวโดยถูกตองตามขอ 3.2   

  -  ตองมีผาใบหรือแผนวัสดุอ่ืนใดที่ใชไดอยางเหมาะสมคลุมสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีต     เพื่อรักษาอุณหภูมิและปองกันน้ําฝนหรือส่ิงสกปรกอื่นๆ 

 

 

             รูปท่ี 26 รถขนสงสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
 

 4.5.4 การตรวจสอบความพรอมในการทํางานของเครื่องจักร 
  - ใชเครื่องปูและเครื่องจักรบดทับที่ถูกตองตามที่กําหนด 
  -  มีจํานวนเพียงพอเครื่องจักรบดทับที่จะอํานวยใหการกอสรางชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีตดําเนินไปไดโดยไมติดขัดหรือหยุดชะงัก 
 4.5.5 การปูและการบดทับชัน้ทางแอสฟลตคอนกรีต     
  ดําเนินการตาม ทล.-ม. 408/2532  
 

4.6  การตรวจสอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตท่ีกอสรางเสร็จแลว 
หลักเกณฑการตรวจสอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว มดีังนี ้
4.6.1  ลักษณะผิว  ( Surface  Texture ) 
 -  ตองไดระดับและความลาดตามแบบ 

  -  มีลักษณะผิว และลักษณะการบดทับที่สม่ําเสมอ ไมปรากฏความเสียหาย เชน 
แอสฟลตคอนกรีตที่ผิวหนาหลุด (Pull) รอยฉีก (Tom) ผิวหนาหลวมหรือแยกตัว (Segregation) เปน
คล่ืน (Ripple) หรือความเสียหายอื่นๆ  
  -  หากตรวจสอบพบความเสียหายดังกลาว จะตองดําเนินการแกไขใหถูกตอง
เรียบรอยตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 4.6.2  ความเรยีบที่ผิว  ( Surface  Tolerance ) 

 เมื่อใชไมบรรทัดวัดความเรียบตามขอ 3.8.5 วางทาบบนผิวของชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีตในแนวตั้งฉากและในแนวขนานกับแนวเสนแบงกึ่งกลางถนน ระดับผิวของชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตภายใตไมบรรทัดวัดความเรียบ จะแตกตางจากระดับของไมบรรทัดวัดความ
เรียบไดไมเกิน 6 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร  ตามลําดับ 
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 4.6.3  ความแนน   ( Density ) 
 ก. เจาะกอนตัวอยางตัวแทนของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตในสนามที่กอสรางเสร็จ
เรียบรอยโดย 
   -  ใชเครื่องเจาะตัวอยางที่ถูกตองตามขอ 3.8.4 
   -  เจาะเก็บกอนตัวอยางจํานวน  1  กอนตัวอยางทุกๆ  ระยะทางประมาณ  
250  เมตร    หรือทุกๆสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่นํามาใชงานประมาณ  100 ตัน 
 ข. ทดลองหาคาความแนนตามวิธีการทดลองที่ ทล. – ท. 604/2517  “วิธีการทดลอง
แอสฟลตคอนกรีตโดยวิธี  Marshall” 
 ค. เปรียบเทียบคาความแนนของตัวอยางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต    กับคาความ
แนนของตัวอยางที่บดอัดในหองทดลอง โดยคํานวณเปนคาความแนนรอยละของคาความแนนของ
ตัวอยางที่บดอัดในหองทดลอง ตามรายละเอียดดังนี้ 
   - ช้ันผิวทาง ช้ันรองผิวทาง และชั้นปรับระดับแอสฟลตคอนกรีตตองมี
ความแนนไมนอยกวารอยละ 98 ของคาความแนนเฉลี่ยของกอนตัวอยางจากหองทดลองที่ใช
เปรียบเทียบประจําวัน 
   - ช้ันพื้นทาง ตองมีความแนนไมนอยกวารอยละ 97 ของคาความแนน
เฉล่ียของกอนตัวอยางจากหองทดลองที่ใชเปรียบเทียบประจําวัน 
   - ช้ันผิวไหลทางตองมีความแนนไมนอยกวารอยละ 96 ของคาความแนน
เฉล่ียของกอนตัวอยางจากหองทดลองที่ใชเปรียบเทียบประจําวัน 
 4.6.4 ปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
  ทดลองหาปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตของชั้น
ทางแอสฟลตคอนกรีตในสนามที่กอสรางเสร็จเรียบรอย โดย 

 -  เจาะกอนตวัอยาง ตาม 4.6.3.2 
 -  ทดลองหาปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตโดยใชเครื่อง 

Centrifuge Extractor 
 

4.7  ขอแนะนาํและขอเสนอแนะ 
 -  สภาพผิวช้ันทางกอนการปสูวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจะตองแหงหามปูสวนผสม
แอสฟลตคอนกรีตขณะฝนตกหรือเมื่อผิวช้ันทางที่จะปูเปยกชื้น 
 - ใชความเรว็ใหเหมาะสมกบักําลังผลิตของโรงงานผสม และปจจยัอ่ืนๆ 
 -  สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่มีลักษณะจบัตัวเปนกอนแข็ง  หามนํามาใช 
 -  อุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตขณะปู ไมควรคลาดเคลื่อนไปจากอณุหภมูิเมื่อ
ออกจากโรงงานผสมเกินกวา 14 องศาเซลเซียส และตองไมต่ํากวา 120 องศาเซลเซียส 
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 - ตรวจวัดอุณหภูมิแอสฟลตคอนกรีตที่ปูแลวบนถนนจะตองดําเนินการเปนระยะๆ        
ตลอดเวลาของการปูหากปรากฏวาอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตไมถูกตองตามที่กําหนด       
ใหตรวจสอบหาสาเหตุและแกไขโดยทันที 

 

    
   รูปท่ี 27  การปูและตรวจวัดอุณหภูม ิ

 - การบดทับเริ่มบดทับขณะที่สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตมีอุณหภูมิระหวาง  120 – 150  
องศาเซลเซียส 
 -  การบดทับขั้นตน ใหดําเนินการเมื่อสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 120 
องศาเซลเซียส  

 

                  

   รูปท่ี 28  การบดทับ 
 

 - การบดทับขัน้กลาง (Intermediate Rolling) ใหใชรถบดลอยางเริ่มดําเนินการบดทบัเมื่อช้ัน
ทางแอสฟลตคอนกรีตมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 95 องศาเซลเซียส   
 -.การบดทับขัน้สุดทาย (Finish Rolling) ใหใชรถบดลอเหล็กแบบไมส่ันสะเทือนหรือใชรถ
บดสั่นสะเทือนแตบดทับโดยไมส่ันสะเทือนทั้งนี้ใหเร่ิมดาํเนินการเมื่อช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตมี
อุณหภูมิไมต่ํากวา  66  องศาเซลเซียส    
 

4.8  การรายงานผล  
 4.8.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ Cold Bin 
  - ทดลองตรวจสอบขนาดคละของวัสดุ Cold Bin ทุกๆ เดือน หรือทุกครั้งเมื่อเห็น
วาวัสดุที่ขนมาใชมีการเปลี่ยนแปลง โดยรายงานผลตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 – 2 
  - ทดลองคา Sand Equivalent ของวัสดุ Cold Bin หินฝุน ทุกๆ เดือน หรือทุกครั้ง
เมื่อเห็นวาวัสดุที่ขนมาใชมกีารเปลี่ยนแปลง โดยรายงานผลตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 – 4 
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 4.8.2  การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ Hot Bin 
  - ทดลองตรวจสอบขนาดคละของวัสดุ Hot Bin ทุกๆ วันทํางาน โดยรายงานผล
ตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 – 2 
  - ทดลองคา Sand Equivalent ของวัสดุ Hot Bin ทุกๆ วันทํางาน โดยรายงานผล
ตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 – 4 
 4.8.3  การตรวจสอบคุณภาพวัสดุผสมแอสฟลตคอนกรีต 
  - ทดลองวัสดผุสมแอสฟลตคอนกรีตตามวิธีมารแชล โดยรายงานผลตามตัวอยาง
แบบฟอรมที่ 4 – 1 
  -  ทดลองลางยางวัสดุผสมแอสฟลตคอนกรีตเพื่อหาเปอรเซ็นตแอสฟลตซีเมนต
และขนาดคละของมวลรวม โดยรายงานผลตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 – 3 
 4.8.4  การตรวจสอบคุณภาพแอสฟลตคอนกรีตในสนามที่กอสรางเสร็จแลว 
  -  เจาะเก็บตวัอยางจากสนามทุกๆ เชา หลังวันกอสรางผวิทางแลวเสร็จ  
  -  ทดลองคาความแนนของกอนตัวอยางจากสนามพรอมรายงานเปอรเซ็นตการบด
อัด โดยรายงานผลตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 – 1 
  -  ทดลองลางยางกอนตัวอยางจากสนามเพื่อหาเปอรเซ็นตแอสฟลตซีเมนตและ
ขนาดคละของมวลรวม โดยรายงานผลตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 – 3 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECT LAYER
STA
INSPECTER DATE

Mix  Proportion      Hot  Bin 1 : 2 : 3 : 4 Pen. Grade AC 60 / 70
Avg.  Sp.Gr. Aggregate and  Filler (Gag) Sp. Gr. AC (Gac) = 1.02
Compaction,  number of blows each end Bitumen Absorption (x)  =

 % AC by Mass of  Agg.     (a)
 % AC by Mass of  Mix      (b)
 % Eff. AC by Mass of Mix (c):b-x (100-b)

 spec.  Hgt.                      in.   (d)
 DENSITY
 Mass  in  air                    gm. (e)
 Mass sat.surface Dry    gm. (f)
 Mass  in  water            gm. (g)
 Bulk  Volume          ml.   (h) : f - g
 Bulk  Density            (i) : e/h

 ( I )
 VOIDS  ANALYSIS
 Volume  AC % (j) : c*I/Gac
 Volume Agg. %
 VMA % (l) : 100-k
 Air Voids % (m) : l - j
 VFA % (n) : 100*j/l
 STABILITY

Lbs
Lbs

  FLOWS
1/100"

Average  Flows

Meas.
Adjust

Average  Stability

Meas.

No. of  sample

gm./ml.

Average  Density   

(k) : (100-b)*I/Gag

=
=

LAB FIELD

=

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ    กรมทางหลวง
HOT  MIX  DESIGN  DATA  BY  THE  MARSHALL  METHOD

TEST  NO.

%

100
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับการทดลองท่ี      
โครงการ ฯ
เจาหนาท่ีทดลอง วันท่ีทดลอง

Layer
Material

% %
Passing

% %
Passing

Sieve
Sizes Bin 1 Bin 2

1''
3/4''
1/2''
3/8''
#4
#8
#16
#30
#50

#100
#200

Mix Proportion

BIN COMBINATION
%Passing Combined Desired Tolerant

Filler Bin 3 Bin 4 L

3/8"
#4#8

#4

3/4"
3/8" 1/2"
1/2"

Sizes (gm.) (gm.)
3/4" 1"
Sizes (gm.) (gm.) Passing

BIN 3 BIN 4
Sieve Retained Passing Sieve Retained Passing

#200
#100

#16
#50 #30
#30

#4
#16 #8
#8

1/2"
#4 3/8"

3/8''
Sizes (gm.) (gm.)

Sieve
Sizes (gm.) (gm.) Passing

Retained Passing Sieve

SIEVE ANALYSIS  &  BIN  COMBINATION

BIN 1 BIN 2
Retained Passing

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ   กรมทางหลวง

imit
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 4-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับการทดลองท่ี      
โครงการ ฯ
เจาหนาท่ีทดลอง วันท่ีทดลอง

ASPHALT  CONTENT  AND  AGGREGATE  GRADATION  OF  MIXTURE
Layer Sta

Lab Field
( gm. )
( gm. )
( gm. )
( gm. )
( gm. )
( gm. )

  Asphalt Content by Mass of Aggregate  ( % )
( % )
( % )

Sieve Lab Field Tolerant
Retained Passing Passing etained Passing Passing Limit

gm gm % gm gm %
1''

3/4''
1/2''
3/8''
#4
#8
#16
#30
#50

#100
#200

Remark :

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ  กรมทางหลวง

Asphalt  Content
   Mass of Bowl + Fillter Ring 
   Mass of Bowl + Fillter Ring + Sample
  Mass of Sample …….…......… …M1

  Mass of Bowl + Fillter Ring + Mass   of Extracted Aggregate
  Mass of Extracted Aggregate .….M2

Sizes

  Mass of Ash in Extract ………....M3

  Correction by Centrifuge Extractor
  Asphalt Content by Correction

* 100M1 - M2 - M3

   M2 + M3
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 4-4 
 

เจาของตัวอยาง วันทีรับหนังสือ
หนังสือที วันทีรับตัวอยาง
ทางสาย
เจาหนาทีทดลอง วันทีทดลอง

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ   กรมทางหลวง

Sand   Equivalent   Test
Material
Source

Sample 
No.

Source
Sand 

Reading
Clay    

Reading
    S.E   =                               x  100

REMARKS

Sand Reading
Clay Reading
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ภาคผนวกที่ 4 – 1 
เครื่องมือทดลองในสนาม สําหรับควบคุมผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 
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ภาคผนวกที่ 4 – 1 
เครื่องมือทดลองในสนาม สําหรับควบคุมผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

 
ลําดับท่ี   รายการเครื่องมือทดลอง                หนวยนับ         จํานวน 
    1. Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  38.1  มม.     (1 ½ นิ้ว)      อัน     1    
              Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  25.0  มม.     (1 นิ้ว)      อัน     1 
              Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  19.0 มม.      (3/4 นิ้ว)      อัน     1 
    Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  12.5 มม.       (1/2 นิว้)      อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  9.5 มม.         (3/8 นิ้ว)      อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  4.75 มม.       (เบอร 4)      อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  2.56 มม.       (เบอร 8)      อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  1.18 มม.       (เบอร 16)      อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  0.600 มม.     (เบอร 30)      อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  0.300 มม.     (เบอร 50)       อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  0.150 มม.     (เบอร 100)       อัน     1 
 Sieve Dia 200 มม. (8 นิ้ว)  ขนาด  0.075 มม.     (เบอร200)       อัน     1 
 Pan             อัน         1 
 Cover             อัน                   1 
   2. Sieve Shaker          เครื่อง    1 
   3. Sample Splitter          เครื่อง    1 
   4. Electric Oven (Temperature Rangs 250˚ C)          ตู     1 
   5. Standard Water bath            ใบ                   1 
   6. Thermometer แบบแทงแกว (200˚C)           อัน                 2 
   7.  Metal Thermometer             (250˚C)                                             อัน                  1 
   8.  เครื่องชั่ง ขนาด 2,610 gm. อานละเอียด       0.1 gm.                   เครื่อง                1 
   9. เครื่องชั่ง ขนาด      20  kg. อานไดละเอยีด   0.1 gm.                   เครื่อง                1 
 10. Hot Plate (200˚C)                                                ตร.ซม.           900 
 11. Double Burner                                                                             เครื่อง               1 
 12. Bunsen and Tripod                                                                ชุด                 1 
 13. Compaction Pedestal                                                                      ชุด                 1 
 14. Compaction Mold Holder                                                               ชุด                1 
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 15. Stability Compaction Mold                                                    ชุด                15 
 16. Stability Compaction Hammer                                                        อัน                 1 
 17. Stability Compression Machine                                                     เครื่อง              1 
 18. Proving Ring 10,000 lbs. With dial Indicator 0.0001 in division 
 with 2 in dia. Penetration Piston.                                                      ชุด                1 
 19. Asphalt  Flow Indicator                                                                    ชุด                1 
 20. Sand Equivalent Apparatus                                                               ชุด               1 
 21. Centrifuge Extractor                                                                        เครื่อง            1 
 22. Sample Extruder                                                                               เครื่อง           1 
 23. ชุดทดลอง Specific Gravity of Fine Aggregate and Absorption 
 ประกอบดวย  
 - Sand Absorption Cone and Tamper                                                  ชุด             1 
  - Volumetric Flask 500 ml.                                                                  ใบ             2 
 24. Vacuum pump                                                                                   เครื่อง          1 
 25. Filtering Flask มีความมาตรฐาน ASTMD-2041(2000 ml.)                  ใบ            2 
 26. Stability Mold                                                                                       อัน            1 
 27. Core Drilling Machine                                                                       เครื่อง          1 
 28. เครื่องมือทดลองหา  Flakiness Index                                           อัน            1 
 29. เครื่องมือทดลองหา  Elongation Index                                                  อัน           1 
 30. เบ็ดเตล็ด เชน Glove , Spatula, Spade } Scoop                                                ตามความ 
 น้ํายาลางยาง Trichloroethylene กระดาษกรอง                                                  จําเปน 
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ภาคผนวกที่ 4 – 2 
การตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 
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ภาคผนวกที่ 4 – 2 
การตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 

 
1. การตรวจสอบสภาพรายละเอียดท่ัวไป 
 ทําการตรวจสอบ ขอมูลตางๆ ของโรงงานผสม เชนบริษัทผูผลิต รุน กําลังผลิต อายุการใช
งานชนิดและสภาพทั่วไปพรอมรายละเอียดของสวนประกอบตางๆ ของโรงงานผสม โดย
ตรวจสอบตามแบบฟอรม “การตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต (Plant)” ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 1.1 บันทึกรายละเอียดท่ัวไปของงานที่กอสราง  

- ช่ือโครงการฯ  
- ผูกอสราง  
- ผูควบคุมงาน   
- สถานที่ตั้งโรงงานผสม  

 1.2 บันทึกรายละเอียดท่ัวไปของโรงงานผสม 
- บริษัทผูผลิต, รุน 
-  สภาพทัว่ไปของโรงงานผสม  

 1.3 ตรวจสอบระบบจัดเก็บและปอนวัสด ุ
 ระบบจัดเก็บและปอนวัสดุประกอบดวย ยุงหินเย็น (Cold Bin) และถังบรรจุแอสฟลต 
(Asphalt Tank)   ซ่ึงมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้ 
  1.3.1 ยุงหินเยน็ (Cold Bin) 
          ก) จํานวนยุง   

- มีอยางนอย 4 ยุง  
- กรณีมีการนําทรายมาใชตองแยกทรายและหินฝุนคนละยุง หามนํามา

ผสมในยุงเดียวกันหรือใน Stock Pile  
- ใสมวลรวมในแตละยุงใหพอดี อยาใหมกีารลนขามไปยุงอื่น 
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รูปท่ี 1 ยุงหนิเย็น (Cold Bin) 
          ข) ขนาดของมวลรวมที่บรรจุ   

- ใชมวลรวมขนาดใหญอยูสวนทาย เพือ่ปลอยลงสูสายพานลําเลียงกอน
และรองอยูใตมวลรวมละเอยีดเพื่อปองกันมวลรวมละเอยีดติดสายพาน 

          ค) การตดิตั้งเครื่องสั่นสะเทือน  
-  ติดตั้งบริเวณขางยุงดานนอก 
-  ติดที่ยุงมวลรวมละเอียด 

 
รูปที่ 2 การติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือนและการปอนวัสดุของยุงหินเย็น (Cold Bin) 

 
          ง) ลักษณะการปอนหิน  

- ตรวจสอบวามีการปอนวัสดุอยางไร สําหรับกําหนดวิธีการตรวจสอบ
อัตราการไหลของมวลรวมในแตละยุง เพื่อใหปอนมวลรวมเขาสูโรงงานผสมได
อยางถูกตอง 

          จ) การตรวจสอบอื่นๆ  
- กรณีที่มีรายละเอียดมากกวาหัวขอที่กําหนดใหบันทึกการตรวจสอบ 

พรอมคําแนะนําการแกไขดวย 
  1.3.2 ถังบรรจุแอสฟลต (Asphalt Tank)  
          ก)  จํานวนถังบรรจุ  

- ควรมีถังบรรจุอยางนอย 2 ถัง เพื่อความสะดวกในการใหความรอน 
- มีความจุรวมไมนอยกวาที่ใชผลิตสวนผสมของโรงงานผสมใน 1 วัน 
- มีสภาพดีและไมร่ัวซึม 

          ข) ระบบทอรอนในถังบรรจุ  
- กรณีการใหความรอนแกแอสฟลตของโรงงานผสมเปนแบบทางออม 

(Indirect Heat) ภายในถังบรรจุ ตองมีทอใหความรอนที่จัดวางไดขนาดความยาว
และตําแหนงเหมาะสมกับปริมาณแอสฟลตในถัง 
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        ค) ระบบการหมุนเวียนแอสฟลตในถัง  

- หากโรงงานผสมไมมีระบบหมุนเวียนแอสฟลตภายในถังจะใชวิธีดึง
แอสฟลตเขาสูระบบทอนําสงแลวปลอยยอนกลับสูถัง เพื่อใหแอสฟลตมีความรอน
ตามที่ตองการไดเร็วขึ้น 

 

 
รูปท่ี 3 ถังบรรจุแอสฟลตและระบบทอหมนุเวยีน 

   

          ง) ฉนวนกันความรอนทอสงแอสฟลต  
- ในระบบทอสงแอสฟลตควรมีฉนวนหุมเพื่อรักษาอุณหภูมิของแอสฟลต

ใหคงที่ 

 
รูปท่ี 4 ระบบใหความรอนและการรักษาความรอนของระบบทอหมุนเวียน 

 

          จ) เครื่องควบคุมอุณหภมูิของแอสฟลตในถัง  
- หากไมมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิจะตองเพิ่มความระมัดระวังใหมากขึ้น 

เพื่อไมใหอุณหภูมิสูงเกินไปจนทําลายโครงสรางโมเลกุลของแอสฟลตหรือถูก
ปลอยใหอุณหภูมิลดลงจนต่ํากวาขอกําหนด 

          ฉ) ตําแหนงปลายทอสงแอสฟลตไหลกลับ 
          ช) อุปกรณตัดการทํางานเมื่อแอสฟลตหมดถัง  
          ซ) อุปกรณใหความรอนแอสฟลต  

- ตรวจสอบชนิดและประสิทธิภาพเพื่อวางแผนการผลิตใหเหมาะสม 
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 1.4 การตรวจสอบระบบใหความรอนมวลรวม 
  1.4.1 หมอเผา (Dryer) 
          ก) รายละเอียดผูผลิต  

- บริษัทผูผลิต 
- รุน หรือ แบบ (Model) 

           ข) ขนาด  
           ค) การตดิตั้ง  

- ความลาดเอยีงของหมอเผา 
          ง) สภาพทั่วไป  

- ตองอยูในสภาพดี ไมร่ัว 
- สามารถหมุนรอบตัวไดตอเนื่องไมติดขดั 

          จ) กําลังผลิต 

 
รูปท่ี 5 หมอเผาและลักษณะการใหความรอนมวลรวม 

 
          ฉ) สภาพหองเผาไหม  

- เหล็กรางยาว (Flights) ที่ติดตั้งไวภายในหองเผาไหม จะตองอยูในสภาพ
ดีไมโกงงอ หรือชํารุด หากพบวาผิดปกติ ควรรีบดําเนินการแกไขทนัที 

  1.4.2 หัวเผา 
          ก) รายละเอียดผูผลิต  

- ช่ือบริษัทผูผลิต 
- รุน 
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           รูปท่ี 6 หัวเผา 
          ข) ชนิดน้าํมันเชื้อเพลิง  
          ค) การอุนเชื้อเพลิงกอนเผา  
          ง) การทํางานของหัวเผา  

- สามารถทําความรอนไดตามตองการ 
- เพิ่มลดเปลวไฟไดโดยไฟไมดับ 
-  มวลรวมเมื่อเผาแลวตองสะอาดไมมีคราบเขมา 
-  ควันที่ออกจากปลองจะมีลักษณะขาวไมดํา 

 
รูปท่ี 7 เชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหม 

 

  1.4.3 เครื่องเก็บฝุน (Dust Collector)  
          โรงงานผสมจะมีเครื่องเก็บฝุน 2 ชุด คือ ชุดหลัก (Primary) และชุดรอง               
          (Secondary) ซ่ึงมี การตรวจสอบเหมือนกันคือ 
          ก) รายละเอียดผูผลิต  

- ช่ือบริษัทผูผลิต 
          ข) จํานวนเครื่องเก็บฝุน  

 
รูปท่ี 8 ระบบเก็บกักฝุน 

 

- จํานวนเครื่องเก็บฝุน 
- ระบุชนิด 
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          ค) การควบคุมการเก็บฝุนไปใชงาน  

-โรงงานผสมบางรุนจะเก็บฝุนที่ถูกดูดออกทางสวน  ทายของหมอเผา
กลับมาใชทั้งหมด บางรุนสามารถเก็บกลับมาไดบางสวน ตามแตชนิดและขนาด
ของเครื่องเก็บฝุน โดยฝุนละเอียดเหลานีจ้ะถูกสงยอนกลับมาลงที่ Hot Bin 1 
ดังนั้นหากระบบการนําฝุนกลับมาใชไมสมบูรณ จะมผีลใหขนาดคละของ Hot Bin 
1 ไมคงที่ตลอดเวลาการผลิต สงผลใหคุณภาพสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่ผลิตมี
คุณภาพไมคงที่ดวย 

          ง) อุปกรณการเก็บฝุนคืน  

 
รูปท่ี 9 อุปกรณเก็บฝุนกลับคืน 

 

  1.4.4 เครื่องวัดอุณหภูมิ ณ.จุดตางๆ 
   - ณ หมอเผา (Dryer)  บริเวณสวนทายที่มวลรวมไหลออก  

- ณ ถังบรรจุแอสฟลต (Asphalt  Tank)   
- ณ ทอสงแอสฟลตกอนเขาหมอผสม  
- ณ ยุงหินรอน (ติดตั้งในยุง Hot Bin 1)   

การตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิในแตละจุดจะมีรายละเอียดการตรวจสอบเหมือนกันคือ 
          ก) บริษัทผูผลิต 

   
รูปท่ี 10 เครื่องวัดอุณหภูม ิ

 
        ข) ความรอนสูงสุดที่วัดได 
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          ค) ความละเอียดในการวัด 
          ง) ประเภทของเครื่องวัด (หลอดแกว , โลหะ) 
             จ) ตําแหนงที่ติดตั้ง 
 

1.5 การตรวจสอบระบบการรอนและจัดเก็บมวลรวม 
  1.5.1 ตะแกรงรอน (Screen) 
          ก) จํานวนตะแกรง  

-  เปนกียุ่ง (Bin) ซ่ึงจํานวนยุงก็จะเปนไปตามจํานวนตะแกรง 
          ข) ขนาดตะแกรง
   - ตะแกรงชั้นบนสุด ใชขนาด 7/8"  ถึง 1 1/8"  
   - ตะแกรงชั้นบนที่ 2 ใชขนาด 9/16"  ถึง  5/8"  
   - ตะแกรงชั้นบนที่ 3 ใชขนาด 5/16"  ถึง  3/8"  
   - ตะแกรงชั้นบนที่ 4 ใชขนาด 5/32"  ถึง  3/16"  

 
            รูปท่ี 11 ตะแกรงรอน 

 

          ค) พื้นทีต่ะแกรง  
          ง) สภาพตะแกรง  

- ตองอยูในสภาพด ี
- ควรมีสํารองหากเกดิการขาดหรือชํารุด  

          จ) ระบบการสั่นของตะแกรง   
- ตรวจสอบการทํางานของสวนตางๆ ใหทาํงานไดสมบูรณ 

 
รูปท่ี 12 การตรวจสภาพตะแกรงรอน 
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          ฉ) ปริมาณการผานเลยไป Bin อ่ืน  
  1.5.2 ยุงหินรอน( Hot  Bin) 
          ก) ทอระบายหินลนยุง  

- ทอระบายหนิลนยุงเปดตลอดเวลา ไมมหีนิอุดตัน 

 
รูปท่ี 13 ทอระบายหินลนยุง 

          ข) สภาพยุง  
- สภาพยุง Hot Bin ตองดี สามารถแยกหนิ Hot Bin แตละ Bin ออกจากกัน

ไดเด็ดขาดไมไหลลงมาปะปนกัน 
          ค) ทอเกบ็ตัวอยาง  
          ง) การเปดปดปากยุง 

- บันทึกลักษณะการบังคับเปด-ปดปากยุง 

 
รูปท่ี 14 การบงัคับเปด-ปดปากยุง Hot Bin 

 

  1.5.3 ยุงวัสดุผสมแทรก 
          ก) สภาพยุง  

- ตองปดสนิทไมมีรอยร่ัว 
          ข) ลักษณะการทํางาน  

- การปอนสวนละเอียดเขาสูการผสมทําไดหลายวิธี เชน การชั่งน้ําหนกั  
การใชเกลียวดงึ ฯลฯ จึงตองตรวจสอบเพื่อกําหนดวิธีและปริมาณที่จะใชขณะผสม 

          ค) สภาพที่ชํารุดและการแกไข  
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- บันทึกลักษณะการชํารุดและแนวทางแกไข 
  

1.6 การตรวจสอบระบบการวัดปริมาณและการผสม 
  1.6.1 เครื่องชั่ง แบงออกเปน เครื่องชั่งมวลรวม  เครื่องชั่งแอสฟลตและเครื่องชั่ง
วัสดุผสมแทรก ซ่ึงมีรายการตรวจสอบเหมอืนกันคือ 

 
      รูปท่ี 15 เครื่องชั่ง 

          ก) รายละเอียดผูผลิต  
- บันทึกชื่อบริษัทผูผลิต 
- ชนิดของเครือ่งชั่ง 

          ข) น้ําหนกัสูงสุดในการชั่ง   
          ค) ความละเอียด  
          ง) การบนัทึกน้ําหนัก   
  1.6.2 ชุดวัดปริมาตรแอสฟลต ในโรงงานผสมแบบตอเนื่อง การปลอยแอสฟลตเขา
สูหองผสมจะทําแบบตอเนื่อง ในสวนของการตรวจสอบสภาพและรายละเอียดทั่วไปนี้ จะทําการ
ตรวจสอบ 
          ก) รายละเอียดผูผลิต  

- บันทึกชื่อบริษัทผูผลิต 
          ข) ขนาดของ Pressure  
  1.6.3 หมอผสม (Pugmill Mixer)  
          ก) รายละเอียดผูผลิต  

-  บันทึกชื่อบริษัทผูผลิต 
          ข) กําลังผสมตอคร้ัง   
          ค) รอบของเครื่องผสม
          ง) จํานวนใบพายผสม 
          จ) สภาพใบพาย 
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          ฉ) ชองวางระหวางใบพายและหมอผสม  
- ตองตั้งใหมีระยะหางไมมากกวาครึ่งหนึ่งของขนาดมวลรวมกอนโตสดุ 

          ช) การปดของหมอผสม  
- ตองปดสนทิ เพื่อมิใหมวลรวมละเอยีดหรือแอสฟลตไหลออกจากหมอ

ผสม  
 

 

รูปท่ี 16 หมอผสม 
 

2. การสอบเทียบสําหรับการใชงาน 
2.1 การสอบเทียบระบบการปอนหินเย็น (Calibration of Cold Bin) 

  2.1.1 วิธีใชภาชนะรองรับวัสดุจากปากยุง 
2.1.1.1 หลักการ 

   เปดเครื่องปอนวัสดุที่ปากยุงหินเย็น (Cold Bin) แลวใชถาด
รองรับวัสดุที่ไหลออกมา พรอมกับจับเวลา บันทึกน้ําหนักวัสดุที่รองรับได และชวงเวลาที่รองรับ
ไดขณะเปดเครื่องปอนวัสดุ เพื่อนําไปคํานวณหาอัตราการไหลของวัสดุโดยใชหนวยเปน ตัน/
ช่ัวโมง แลวสรางกราฟความสัมพันธระหวางความสูงชองเปดปากยุงหรือความเร็วรอบมอเตอรกับ
อัตราการไหลของวัสดุ 

2.1.1.2 อุปกรณที่ใชในการสอบเทียบ 
    ก) ภาชนะสําหรับรองรับวัสดุ โดยใชภาชนะที่มีขนาดเหมาะสม 
    ข) เครื่องชั่งขนาดน้ําหนักสงูสุด ประมาณ 100 กิโลกรัม 
    ค) นาฬกิาจับเวลา 
    ง) ตารางบันทกึขอมูล  

 
รูปท่ี 17 การเตรียมอุปกรณสําหรับใชสอบเทียบเครื่องชั่งมวลรวม 
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   2.1.1.3 ขั้นตอนการสอบเทียบ 
ก) กําหนดความสูงของชองเปดปากยุง หรือความเร็วรอบมอเตอร

ของเครื่องปอนวัสดุ หรือทั้ง 2 อยาง 
ข) เดินเครื่องปอนวัสดุใหวสัดุไหลออกมาจากปากยุงจนมีอัตรา

คงที่ แลวจึงใชภาชนะรองรับวัสดุที่ไหลออกมาพรอมจับเวลา เมื่อไดปริมาณวัสดุ พอสมควร ก็หยดุ
เครื่องพรอมหยุดเวลา 

 
รูปท่ี 18 ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งมวลรวม 

 
ค) ช่ังหาน้ําหนักวัสดุทีไ่หลออกมาแลวจดบนัทึกพรอมกบัเวลาที่

ใชเดินเครื่องปอน 
ง) ทําซ้ําตามขอ ข) และ ค) อีกอยางนอย 3 คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ย

ของน้ําหนักวัสดุไหลออก และเวลาที่ใช แลวคํานวณหาอัตราการไหลของวัสดุ ที่ความสูงชองเปด
หรือที่ความเร็วรวมมอเตอรเครื่องปอนวัสดุนั้นๆ 

จ)  เปล่ียนความสูงของชองเปดหรือความเร็วรอบมอเตอรของ
เครื่องปอนวัสดุ 

ฉ)  ทําซ้ํา ขอ ข) ถึง ง) 
ช)  สรางกราฟความสัมพันธระหวางความสูงชองเปดปากยุงหรือ

ความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องปอนวัสดกุับอัตราการไหลของวัสด ุ
   2.1.1.4 ขอแนะนํา 
    ก) ปริมาณวัสดุที่รองรับจากปากยุงซึ่งชั่งเปนกิโลกรัม และเวลาที่
ใชซ่ึงมีหนวยเปนวินาที ตองมากพอที่จะไมทําใหการคํานวณแปลงหนวยเปน ตัน/ช่ัวโมง มี
ความคลาดเคลื่อนสูง 
    ข) น้ําหนักวัสดุที่ช่ังไดในแตละความสูงของชองเปดปากยุงหรือ 
ที่ความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องปอนวัสดุนั้น ๆ ควรใหมีคาเบี่ยงเบนนอยที่สุด คาใดที่น้ําหนัก
แตกตางไปมากๆ ควรตัดทิ้งเพราะจะทําใหคาอัตราการไหลที่คํานวณไดผิดพลาดไปจากความจริง
มาก 
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    ค) สําหรับโรงงานผสมที่สามารถปรับไดทั้งความสูงชองเปดปาก
ยุงและความเรว็รอบมอเตอรเครื่องปอนวัสดุ การสรางกราฟความสัมพนัธ ควรจะแปรเปลี่ยนทีละ
คา ไมควร แปรเปลี่ยนคาทั้ง 2 พรอมกัน 
    ง) การตรวจสอบตองทําทีละยุง และทําใหครบทุกยุงโดยใชวัสดุ
ขนาดที่จะใชงานจริงมาบรรจุในยุง 
 

2.1.2  วิธีชั่งน้าํหนักวัสดุบนสายพานลาํเลียง 
  2.1.2.1 หลักการ 
   ปลอยใหมวลรวมไหลตกจากปากยุงลงบนสายพานที่ลําเลียงวัสดุ เขาสู
หมอเผา แลวหยุดการทํางานของเครื่องปอนวัสดุ และสายพานลําเลียงใหวัสดุคางอยูบนสายพาน
ลําเลียง  จากนั้น นําวัสดุที่คางอยูบนสายพานลําเลียงมาชั่งหาน้ําหนัก เพื่อนําไป คํานวณหาอัตราการ
ไหลของวัสดุ  และสรางกราฟความสัมพันธระหวางชองเปดปากยุงหรือความเร็วรอบมอเตอรกับ
อัตราการไหลของวัสดุ 
  2.1.2.2 อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ 
   ก) เทปวัดระยะ 
   ข) นาฬกิาจับเวลา 
   ค) เครื่องชั่งขนาดน้ําหนักสงูสุดประมาณ 60-100 กิโลกรัม 
   ง) ภาชนะใสวสัดุ 
   จ) ตารางบันทกึขอมูล 

 
 รูปท่ี 19 การเตรียมอุปกรณสําหรับใชสอบเทียบเครื่องชั่งมวลรวม 

 

2.1.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
   ก) วดัความยาวของสายพานลําเลียง 
   ข) จับเวลาเพื่อหาเวลาที่สายพานลําเลียงหมุนครบ 1 รอบ 
   ค) กําหนดความสูงของชองเปดปากยุง หรือความเร็วรอบมอเตอรของ
เครื่องปอนวัสดุ หรือทั้ง 2 อยาง 
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    รูปท่ี 20 การกําหนดจุดบนสายพานและการกําหนดความสูงปากยุง Cold Bin 

 

   ง)  เดินเครื่องปอนวัสดุพรอมกับเดินมอเตอรหมุนสายพานลําเลียงใหวัสดุ 
ไหลออกมาจากปากยุง และตกลงบนสายพานลําเลียง รอจนวัสดุที่ตกอยูบนสายพานลําเลียง มีความ
สม่ําเสมอ ใหหยุดการปอนวัสดุลงบนสายพานลําเลียงและหยุดหมุนสายพานลําเลียงพรอมๆ กัน 

 
รูปท่ี 21 เปดวสัดุจากยุงลงสูสายพาน 

 

   จ) เมื่อสายพานหยดุนิ่งแลวใหเลือกวัสดุทีค่างอยูบนสายพานที่มีความ
สม่ําเสมอที่สุดในระยะความยาว 1 เมตร มาชั่งหาน้ําหนักแลวจดบนัทึกไว 

 

รูปท่ี 22 วัดระยะแลวช่ังน้ําหนักมวลรวม 
 

   ฉ) ทําซ้ําตามขอ ง) และ จ) อีกอยางนอย 3 คร้ัง เพื่อหาคํานวณหาคาเฉลี่ย
ของน้ําหนักวัสดุที่อยูบนสายพาน แลวคํานวณหาอัตราการไหลของวัสดุที่ความสูงชองเปดหรือที่
ความเร็วรอบมอเตอรเครื่องปอนวัสดุนั้น 
   ช)  เปล่ียนความสูงของชองเปดหรือความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องปอน
วัสด ุ
   ซ) ทําซ้ําขอ ง) ถึง ฉ) 
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   ฌ) สรางกราฟความสัมพันธระหวางความสูงชองเปดปากยุงหรือความเร็ว
รอบมอเตอรของเครื่องปอนวัสดุ กับอัตราการไหลของวสัดุ 
  2.1.2.4 ขอแนะนํา  
   ก) น้ําหนักวัสดุบนสายพานชวงความยาว 1 เมตร ที่นํามาชั่งในแตละความ
สูงของชองเปดปากยุงหรือที่ความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องปอนวัสดุนั้น ๆ  ควรใหมีคาเบี่ยงเบน
นอยที่สุด คาใดที่แตกตางออกไปมาก ๆ ควรตัดทิ้ง เพราะจะทําใหคาอัตราการไหลที่คํานวณได
ผิดพลาดไปจากความจริงมาก 

 

รูปท่ี 23 ลักษณะสายพานและการกําหนดจุดที่จะตักหินมาชั่ง 
 

   ข) กรณีสายพานลําเลียงมีความยาวมากจนสามารถเลือกจุดที่กําหนดความ
ยาว 1 เมตร เพื่อตักวัสดุมาชั่ง เกิน 1 ชุดได  สามารถใชจุดที่เพิ่มขึ้นนี้ แทนจํานวนครั้งที่ทําในขอ 
2.1.2.3 ฉ) ได 

2.2 การสอบเทียบเครื่องชัง่  ( Calibration of Balance)  
  2.2.1 หลักการ 
   ใชตุมน้ําหนักมาตรฐาน วางลงบนเครื่องชั่งและอานคาน้ําหนัก จาก
หนาปทม น้ําหนักที่วางจะเริ่มจากนอยไปหามากโดยมีอัตราเพิ่มที่เทากัน และน้ําหนักสูงสุดที่ใช
ทดสอบ ควรจะมากกวาน้ําหนักที่จะใชช่ังวัสดุ จริงเมื่อทําการผสม ในการวางตุมน้ําหนักแตละครั้ง
จะบันทึกคา น้ําหนักที่วาง และน้ําหนักที่อานไดจากหนาปทมในหองควบคุม (Control Room) ของ
โรงงานผสม จากนั้นจะนํามาสรางกราฟความสัมพันธระหวาง น้ําหนักที่แทจริง กับน้ําหนักที่อาน
ไดจากหนาปทม  
  2.2.2 อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ 
   2.2.2.1 ตุมน้ําหนักมาตรฐาน 

 

รูปท่ี 24 ตุมน้ําหนักมาตรฐาน 
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   2.2.2.2 ตารางบันทึกคา  
  2.2.3 วิธีการ 
   ก) ตรวจสอบภายในเครื่องชั่งไมใหมีวัสดุคางอยู และทําการปรับแตงให 
น้ําหนักที่อานใหอยูที่ ศูนย (Zero Set)  
   ข) เร่ิมวางตุมน้ําหนักทีละ 1 ตุม แตละครั้งที่วางตองรอใหหนาปทมหยุด
นิ่งและบันทึกคาน้ําหนักที่อานไดจากหนาปทม แลวจึงดําเนินการตอจนครบน้ําหนักที่ตองการ 
 

 
รูปท่ี 25 การวางตุมน้ําหนกัมาตรฐานและการอานคา 

 

   ค) ทําตาม ข) อยางนอย 3 คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ย 
   ง) สรางกราฟความสัมพันธระหวางน้ําหนักจริงกับน้ําหนักที่อานได  
  2.2.4 ขอแนะนํา 
   ก) สําหรับเครื่องชั่งแอสฟลตและวัสดุผสมแทรก น้ําหนักที่วางเพื่ออานคา
แตละครั้งไมควรเกิน 5 กิโลกรัม และสําหรับเครื่องชั่งมวลรวมน้ําหนักที่วางแตละครั้งไมควรเกิน 
100 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อใหกราฟความสัมพันธที่จะสรางขึ้นมีความละเอียดเพียงพอสําหรับการใชงาน 
   ข) กอนเริ่มวางตุมน้ําหนักหนาปทมของเครื่องชั่งตองอยูที่ตําแหนงศูนย 
(Zero Set) และเมื่อวางน้ําหนักจนครบตามตองการแลวถอนน้ําหนักออก หนาปทม จะตองกลับมาที่
ศูนย ทุกครั้ง 
   ค) ขณะทําการตรวจสอบเครื่องชั่ง ควรใหสวนประกอบอื่น ๆ ของ
โรงงานผสมทํางานลักษณะคลายกับกําลังผลิตจริง เชน เปดสั่นตะแกรง หมุนใบพายในหมอผสม 
   ง) กราฟความสัมพันธที่ไดควรจะเปนกราฟเสนตรงหากมีการผิดเพี้ยนไป
มากควรจะทําการตรวจสอบหรือแกไข เครือ่งชั่งเสียกอน 
   จ) เครื่องชั่งแบบใช Load Cell  จะตองวางน้ําหนกัทั้งหมดลงในเครื่องชั่ง
เพื่อตั้งคากระแสไฟฟากอน แลวจึงทดลองวางตุมน้ําหนกัตามขอ ข) 
 

3. การรายงานผล ตามตารางแนบทายภาคผนวก 
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ตรวจสอบวันท่ี

โครงการฯ 
อยูในพ้ืนท่ีแขวงการทาง
บรษิัทผูรบัจาง สัญญาที่ 
PLANT ตัง้อยู

หางจดุเริม่ตนโครงการฯ กม.
หางจดุส้ินสุดโครงการฯ กม.

นายชางโครงการฯ
เจาหนาที่หนวยผิวทาง   1. 

2. 
3. 

2. รายละเอียดทัว่ไปของโรงงานผสม
2.1

     Model and Serial No.
     Capacity  ของ Plant Ton/hr.
     Efficiency ของ Capacity ขณะตรวจสอบประมาณ %
     อายุของ Plant ป

2.2
     ( เปน Batch type หรอื Continuous type หรอืแบบอื่นๆ )

2.3
     ( เปนแบบตดิตัง้อยูกับท่ี Permanent หรอืแบบเคลื่อนท่ีไดงาย Portable )

2.4 ( บรรยายวา ดมีาก  ด ี พอใช  หรอืไมด ี ตองทําการแกไข

ลักษณะการติดตั้ง

สภาพทัว่ไปของ Plant 

ชนิดของ Plant    เปนแบบ

บริษัทผูผลิต

รายการตรวจสอบ 
1. รายละเอียดทัว่ไปของโครงการฯ

สํานักทางหลวงที่

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ
รายการตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต (Plant)

อันดบัการตรวจสอบที่ 
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     อะไรบาง เปน Plant ใหม หรือซื้อ Plant ท่ีใชมาแลว )

3. ระบบจัดเก็บและปอนวัสดุ
3.1

       ยุงหินเย็น  มีจํานวน Bins
     3.1.1 Bin  ที่ 1 2 3 4 5
   3.1.2 ขนาดหินที่บรรจุ
   3.1.3 ปาก Bin เปนแบบ

   มีเคร่ืองสั่นสะเทือน
   ไมมีเครื่องสั่นสะเทือน

     3.1.4 ชนดิของสายพานสงหิน ประเภทสายพานลําเลียง
   เปนสายพานยางแบบตอเนือ่ง
  ( Continuous Belt Feeder )
   เปนสายพานเหล็กแบบตอเนือ่ง
  ( Apron Feeder )
   เปนแบบแผนชัก
  ( Reciprocating Plate Feeder )
   เปนแบบสั่นสะเทือน
  ( Vibratory Feeder )
  ความถี่ของการสั่นสะเทือน(rpm.)

   3.1.5 การตรวจสอบอืน่ๆและการแกไข

หมายเหต ุ (สําคัญ)
ขอแนะนํา

( 1 ) การใสวัสดใุน Cold Bin จะตองไมใสวัสดจุนลนยุงมาปะปนกัน (สําคัญ)

การตรวจสอบยุงหนิดิบ  ( Cold Bin )
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( 2 ) การผสมทราย ตองผสมกันตามอัตราสวนของ Job Mix ใน Cold Bin
       เทาน้ัน หามผสมทรายกับหินฝุนใน Stock Pile
( 3 ) ในฤดูฝนควรมีหลังคาคลุมปองกันหินฝุนและทราย ไมใหเปยกชื้น
( 4 ) ในชอง               ใหเติมขอความ หรือ              กรณีใหเลือก

3.2
3.2.1 จํานวนความจุตอถัง ลิตร มีจํานวน ถัง รวม     ลิตร
3.2.2 Steam or Coil ในถังบรรจุ ( มี หรือ ไมมี )
3.2.3 Circulating System ในถังบรรจุ ( มี หรือ ไมมี )
3.2.4 ฉนวนกันความรอนทอสงแอสฟลต ( มี หรือ ไมมี )
3.2.5 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิของแอสฟลตในถัง ( มี หรือ ไมมี )
3.2.6 ตําแหนงปลายทอสงแอสฟลตไหลกลับ (อยู เหนือ-ใตระดับแอสฟลต )
3.2.7 อุปกรณตัดการทํางานของ Plant เมื่อแอสฟลตหมดถัง (มี หรือ ไมมี)
3.28

ใชระบบ Hot Oil Heater  ที่ใหความรอนทางออม       ความจุ ลิตร
ใชระบบใหความรอนดวยไฟฟา
ใชระบบใหความรอนแกแอสฟลตโดยตรงโดยใชไฟเผา ณ. ถังบรรจุ
ใชระบบใหความรอนแบบอ่ืนๆ ( อธิบาย )

4.   ระบบใหความรอนมวลรวม
4.1

4.1.1 หมอเผา ( Dryer ) 
- บริษัทผูผลิต

 - แบบ ( Model )
- ขนาด  เสนผาศูนยกลาง ซม. ยาว      ซม.
- ติดต้ังทํามุม องศากับพื้นราบ
- สภาพ ( บอกวา ดี  พอใช  หรือไมดี  แลวอธิบายสภาพ )

 การตรวจสอบหมอเผา ( Dryer ) และหัวเผา ( Burner )

 ถังบรรจุแอสฟลต ( Asphalt  tank )

 อุปกรณใหความรอนแอสฟลต
ลิตร
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- กําลังผลิตที่ระบุ ( Rate Capacity ) Ton / hr
- สภาพหองเผาไหม ( Combustion Chamber ) 

.2
- ชนิดของหัวเผา
- ใชเช้ือเพลิงชนิด
- การอุนเช้ือเพลิงกอนเผา ( Pre heat ) ที่อุณหภูมิ
- การทํางานของหัวเผา ( ระบุวา  ด ี พอใช  หรอืไมด ีอธิบาย )

- บรษัิทผูผลิต
- จํานวนเครือ่งเก็บฝุน

ชุดหลัก ( Primary )
ชุดเสรมิ ( Secondary )

( เชน Dry type , Wet type , Wet Collector , Cyclone )
- การควบคุมการเก็บฝุนไปใชงาน

( ระบุวาเก็บฝุนคืนไดทั้งหมด หรอื บางสวน )
- อุปกรณการเก็บฝุนคืนเปนแบบ

( เชน แผนกระดก ,  ประตหูมุน , รงัผึ้ง หรอื อ่ืนๆ )
เครือ่งวัดอุณหภูมิ  ณ. จดุตางๆ

ก) เครือ่งวัดอุณหภูมิ  ณ. Dryer ( หมอเผา )  ( มี หรอื ไมมี ) 
- บรษัิทผูผลิต
- ความรอนสูงสุดที่วัดได    ํ C   ํ F
- ความละเอียดในการวัด     ํ C   ํ F
- ชนิด ( ธรรมดา ,  อัตโนมัตบิันทึกอุณหภูมิได )

หัวเผา ( Burner )

 เครือ่งเก็บฝุน ( Dust Collectors )

4.1

4.1.3

4.1.4
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- การปรับเวลาในการวัด ( ปรับได , ปรับไมได )
- ตําแหนงที่ติดตั้ง
ข) เคร่ืองวัดอุณหภูมิยาง AC.ณ.Storage tank  ( มี หรือ ไมมี )
- บริษัทผูผลิต
- ความรอนสูงสุดที่วัดได    ํ C   ํ F
- ความละเอียดในการวัด     ํ C   ํ F
- ชนิด ( ธรรมดา ,  อัตโนมัติบันทึกอุณหภูมิได )
- ตําแหนงที่ติดตั้ง
ค) เคร่ืองวัดอุณหภูมิ AC.ในทอสงกอนสงเขาหมอผสม(มี,ไมมี)
- บริษัทผูผลิต
- ความรอนสูงสุดที่วัดได    ํ C   ํ F
- ความละเอียดในการวัด     ํ C   ํ F
- ชนิด ( ธรรมดา ,  อัตโนมัติบันทึกอุณหภูมิได )
- การปรับเวลาในการวัด ( ปรับได , ปรับไมได )
- ตําแหนงที่ติดตั้ง
ง) เคร่ืองวัดอุณหภูมิของหินใน Hot Bin ( มี หรือ ไมมี )
- บริษัทผูผลิต
- ความรอนสูงสุดที่วัดได    ํ C   ํ F
- ความละเอียดในการวัด     ํ C   ํ F
- ชนิด ( ธรรมดา ,  อัตโนมัติบันทึกอุณหภูมิได )
- การปรับเวลาในการวัด ( ปรับได , ปรับไมได )
- ตําแหนงที่ติดตั้ง
จ) เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบกานโลหะ ใชวัด Asphalt Concrete
- มีจํานวน อัน
- บริษัทผูผลิต
- ความรอนสูงสุดที่วัดได   ํ C   ํ F
ฉ) อ่ืนๆ
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5.  ระบบการรอนและจัดเก็บมวลรวม
5.1 ตะแกรงรอน                                       มีจํานวน Bins

5.1.1 Bin  ที่ 1 2 3 4 5
5.1.2 ขนาดตะแกรง
5.1.3 พื้นท่ีตะแกรง( ม. 2 )
5.1.4 สภาพตะแกรง       - อยูในสภาพดี

- สภาพชํารดุ  (ขาด,สึกมาก)
5.1.5 ชนิดตะแกรง ส่ันสะเทือน

- ไมส่ันสะเทือน
5.1.6 ปรมิาณการผานเลยไปอยูอีก Bin หน่ึง ( Carry over ) ของหิน # 8

Bin  2       ผานเลย %  ( >10 % )
Bin  3       ผานเลย %
Bin  4       ผานเลย %

หมายเหตุ
1.   ตองตรวจตะแกรงกอนเริม่งานทุกๆ วัน  เพื่อดวูามีตะแกรงชํารดุหรอืไม
2.   ตรวจดวูาหินเกิดการ  Over  Flow หรอืไม และ หาวิธีแกไข

5.2
5.2.1 สภาพทอระบายหินลนยุง ( เปด หรอื ปด )
5.2.2 สภาพยุง  ( Bin )      (สภาพด ีสภาพชํารดุ )
5.2.3 ทอสําหรบัเก็บตวัอยาง ( มี หรอื ไมมี )
5.3.4 การปดเปดปากยุง (ใชคนบังคับ , เปด - ปดโดยอัตโนมัต)ิ

5.3
5.3.1 ยุงวัสดผุสมแทรก  ( มี หรอื ไมมี )
5.3.2 สภาพ  ( ด ี, ชํารดุ)
5.3.3 ลักษณะการทํางาน ( การปอนวัสด ุ)
5.3.4 ถาชํารดุเปนอยางไรและแกไขอยางไร

ยุงหนิรอน

 ยุงวัสดุผสมแทรก
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6.
6.1

6.1.1 เครือ่งชั่งแอสฟลต
- บรษิัทผูผลิต                ชนิด
- นํ้าหนักสูงสุดที่ชั่งได กก.
- ความละเอียด กก.
- การบันทึกนํ้าหนักอัตโนมัต ิ( Automatic printer system )

ไมมี มีเปนแบบ
6.1.2 เครือ่งชั่งหิน

- บรษิัทผูผลิต                ชนิด
- นํ้าหนักสูงสุดที่ชั่งได กก.
- ความละเอียด กก.
- การบันทึกนํ้าหนักอัตโนมัต ิ( Automatic printer system )

ไมมี มีเปนแบบ
6.1.3 เครือ่งชั่งวัสดผุสมแทรก

- บรษิัทผูผลิต                ชนิด
- นํ้าหนักสูงสุดที่ชั่งได กก.
- ความละเอียด กก.
- การบันทึกนํ้าหนักอัตโนมัต ิ( Automatic printer system )

ไมมี มีเปนแบบ
6.1.4 ตุมนํ้าหนักมาตรฐานสําหรบัตรวจสอบเครือ่งชั่งตุมละ กก.

จํานวน ตุม
6.2

- บรษิัทผูผลิต
- ขนาดของ Pressure

ระบบจัดปริมาณและผสม
 เคร่ืองชั่งสําหรับโรงงานผสม แบบ Batch type

 ชุดวัดปริมาตรแอสฟลตสําหรับ Plant แบบ Continuous Type
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6.3
- บริษัทผูผลิต 
- กําลังผสมตอคร้ัง ก .
- รอบของเคร่ืองผสม RPM.
- จํานวนใบพายผสม ใบ
- สภาพของใบพาย ( ดี , 

ก

ไมดี )
- ชองวางปลายใบพาย ( Paddle Tips ) กับผนังหมอหางกัน ซม.
- ใบพายสึกไปประมาณ ซม.
- การปดสนิทของหมอ ( ปดสนิทวัสดุไมร่ัวหรือร่ัว )
- การควบคุมการเปดปดของหองผสมแบบอัตโนมัติ ( มี , ไมมี )
- อุปกรณควบคุมเวลาการผสม ( Pugmill Timing Devices )

ไมมี มี เปนแบบ
- ความละเอียดของเวลาในการควบคุมตรวจสอบ วินาที
- การต้ังเวลาในการผสมตอ Batch DRY MIX วินาที

WET MIX วินาที
รวมท้ังหมด วินาที

- เวลาในการผสมของ Continuous mixer วินาที
- เร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับหองผสม

หมายเหตุ

หมอผสม ( Pugmill Mixer )
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บทที่ 5 

งานขอบผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ( Asphalt Concrete Surface Edge ) 
 

 งานขอบผิวทางแอสฟลตคอนกรีต หมายถึง การกอสรางขอบผิวทางดวยวัสดุที่ไดจากการ
ผสมรอน ระหวางมวลรวมกบัแอสฟลตซีเมนต โดยการปูหรือเกล่ียแตงและบดทับบนชั้นทางใดๆ ที่
ไดเตรียมไวแลวไปพรอมกบัชั้นผิวทางแอสฟลตคอนกรีตใหไดแนว และรูปราง ตามที่แสดงไวใน
แบบ 
 
5.1  วัสดุ 
                หากไมไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ ใหใชสวนผสมของมวลรวม และแอสฟลตซีเมนตที่เปน
สวนผสมเดียวกันกับสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตของผิวทางในชวงนั้น ๆ ดูตาม บทที่ 4 “งาน
แอสฟลตคอนกรีต ” 
 

5.2  เคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง 
                เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช   ตองเปนชุดเดยีวกับเครื่องจกัรและเครื่องมือที่ใชกอสรางผิว
ทางแอสฟลตคอนกรีตหรืออาจเปนอุปกรณที่แยกจากกนั แตตองสามารถกอสรางขอบผิวทางไป
พรอมๆ กับผิวทางได  ดูตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต ขอ 4.3 ” 
                อุปกรณสําหรับทาํผิวขอบทาง อาจติดตั้งกบัสวนเตารีดของเครื่องปูแอสฟลตคอนกรีตก็
ได โดยติดตั้งที่ปลายดานที่จะกอสรางขอบผิวทางตามแบบ ทั้งนี้จะตองไดรูปรางโดยเมื่ออัด
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตออกมาแลว เปนไปตามที่แสดงไวในแบบ             
 

5.3  วิธีการกอสราง 
                  การกอสรางขอบผิวทางใหกอสรางไปพรอมๆ กับการกอสรางผิวทาง โดยจะตองปูหรือ
เกลี่ยแตงและบดทับแนนใหไดแนว และรูปราง ตามที่แสดงไวในแบบ ดูตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลต
คอนกรีต ขอ 4.5 ” 
  

5.4   การรายงานผล 
              รายงานผลตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต ขอ 4.8 ” 
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บทที่ 6 
วัสดุมวลรวมผสมเย็นดวยแอสฟลตอิมัลชัน (Cold Mixed Asphalt) 

 
 วัสดุมวลรวมผสมเย็นดวยยางแอสฟลตอิมัลชัน (Cold Mixed Asphalt) คือวัสดุผสมที่ได
จากการผสมกันระหวางวัสดุมวลรวม (Aggregate) และยางแอสฟลตอิมัลชัน   โดยที่ขบวนการผสม
ดําเนินไปในอุณหภูมิบรรยากาศปกติ 
 

6.1 วัสดุ 
วัสดุที่ใชทําวสัดุผสมเย็น ประกอบดวยวัสดุมวลรวม และแอสฟลตอิมลัชัน 

 6.1.1 มวลรวม ตองเปนวัสดุที่กรมทางหลวงอนุมัติใหใชได มีความแข็งและคงทน (Hard 
and Durable) สะอาด ปราศจากวัสดไุมพึงประสงคใดๆ และตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้   

 ก. คาความสึกหรอ (Los Angeles Abrasion) ไมเกนิรอยละ 40 
 ข. กรณีเปนกรวดโม  ตองมีปริมาณรอยละที่แตกไมนอยกวา  75   
 ค. คาความคงทน (Soundness) ตองไมเกนิรอยละ 9   
 ง. คาทรายสมมูล (Sand Equivalent) ไมนอยกวารอยละ 50 

 6.1.2 แอสฟลต ใชแอสฟลตอิมัลชัน CMS – 2h ซ่ึงมีคุณภาพถูกตองตาม มอก.371 – 2530 
“มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แคตออิอนิกแอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน”  
 

6.2  การใชงาน 
 วัสดุผสมเย็น (Cold Mix) ใชในงานทางดังนี้ 

6.2.1 งานซอมผิวทาง (Patching) เพื่อซอมผิวถนนทางเดิมกอนการกอสรางผิวทางใหมทับ  
6.2.2 งานปรับระดับ (Leveling) เพื่อปรับผิวถนนเดิมใหไดระดับตามทีต่องการเดิม 
6.2.3 งานเสริมผิว (Overlay) เพื่อเสริมความแข็งแรงใหแกผิวทางเดิม 
6.2.4 งานชั้นรองผิวทาง (Binder Course) โดยปูบนชั้นพื้นทางที่ไดเตรียมไวเรียบรอยแลว  
6.2.5 งานชั้นผิวทาง (Wearing Course) โดยปูบนชั้นรองผิวทางที่ไดเตรียมไวเรียบรอยแลว 
 

6.3  การเลือกขนาดของวัสดุมวลรวม 
6.3.1 สําหรับงานซอมผิว (Patching) ใชขนาดคละ (Gradation) ตามตารางที่ 6 - 1 
6.3.2 สําหรับงานกอสราง ใชขนาดคละ  ตามตารางที่ 6 – 2 
 
 
 



 263

ตารางที่  6 - 1   ขนาดของวัสดุมวลรวม สําหรับผสมวัสดุผสมเย็น(งานซอมผิว) 
ปริมาณผานตะแกรง   รอยละโดยน้ําหนกั ขนาดตะแกรง 

เกรด  1 เกรด  2 เกรด  3 เกรด  4 
  25.0    มม. ( 1" )  100       
  19.0    มม. ( 3/4" ) 90 - 100 100     
  12.5    มม. ( 1/2" ) - 90 - 100 100 100 
    9.5    มม. ( 3/8" ) 60 - 80 - 90 - 100 85 - 100 
    4.75  มม. ( เบอร 4 ) 35 - 65 45 - 70 60 - 80 - 
    2.36  มม. ( เบอร 8 ) 20 - 50 25 - 50 35 - 65 0 - 10 
    300    ไมครอน (เบอร 50) 3 - 20 5 - 20 6 - 25 0 - 5 
      75    ไมครอน (เบอร 200) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 
 
 

ตารางที่  6 - 2   ขนาดวัสดุมวลรวม (Aggregate)   สําหรับผสมวัสดุผสมเย็น (Cold Mix) 
งานกอสรางทาง   งานปรับระดับ (Leveling) และงานเสริมผิว (Overlay) 

Binder  Course Wearing  Course 
ขนาดตะแกรง 

เกรดหยาบ เกรดปานกลาง เกรดละเอยีด 
38.1   มม. ( 1 1/2 " ) 100   
25.0   มม. ( 1 " ) 80 - 100 100  
19.0   มม. ( 3/4 " ) - 80 - 100  
12.5   มม. ( 1/2 " ) 25 - 60 - 100 
 9.5    มม. ( 3/8 " ) - 20 - 55 80 - 100 
 4.75  มม. ( เบอร 4 ) 0 - 20 5 - 30 10 - 40 
 2.36  มม. ( เบอร 8 ) 0 - 5 0 - 5 0 - 10 
 1.18  มม. ( เบอร 16 ) - - 0 - 5 
75  ไมครอน  ( เบอร 200 ) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 

 

หมายเหตุ   การเลือกใชวัสดุมวลรวมเกรดใดใหขึ้นกับความหนาของชั้นวัสดุผสมเย็นหลังบดทับ
แลวของแตละชั้น   ซ่ึงตองหนาไมนอยกวา 2.5 เทาของขนาดกอนโตที่สุด (Maximum Size) ของ
วัสดุมวลรวมของเกรดนั้นหรือเปนไปตามแบบกอสราง หรือขอกําหนดเฉพาะ 
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6.4  เคร่ืองจักรและเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องมือดังตอไปนี้ จะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติใหใชไดจากผู

ควบคุมงานกอนดําเนินการกอสราง 
 6.4.1 Mix – Paver Travel Plant ประกอบดวย 

 ก. Hopper สําหรับรับหินที่เทลงมาจากรถ Dump 
 ข. มีถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันอยางนอย 1 ถัง และมีความจุรวมไมนอยกวา 1,000   

แกลลอน 
 ค. สายพานลําเลียง (Conveyer)  

      - มีมาตรวดัปริมาณหนิ 
      - สามารถควบคุมปริมาณหินลงสูถังผสมไดคงที่และสม่ําเสมอ 

               ง. มีทอลําเลียง เครื่องสูบ (Pump) และอุปกรณที่สามารถควบคุมปริมาณการ 
ไหลของแอสฟลตอิมัลชันไดอยางสม่ําเสมอ 

 จ. มีมาตรวัดการไหลของยางแอสฟลตอิมัลชันเปนแกลลอนตอนาที   หรือเปน 
ลิตรตอนาที  และสามารถวัดปริมาณยางแอสฟลตอิมัลชันที่ใชงานทั้งหมดไดดวย 

 ฉ. มีอุปกรณที่สามารถยึดเชื่อม (Interlock) ความเร็วของสายพานลําเลียงหิน กับ
เครื่องสูบ เพื่อใหการไหลของยางแอสฟลตอิมัลชันมีความสัมพันธกับอัตราการลําเลียงหินอยางคงที่ 

 

 

รูปท่ี 6.1 Mix – Paver Travel Plant 
 

 ช. มีถังผสม (Mixer) ที่ 
      - เปนชนดิเพลาแฝด (Twin Shaft)  

       - ผลิตสวนผสมไดอยางตอเนื่อง (Continuous Type) 
       - มีความสามารถในการผลิตสวนผสมไดไมนอยกวา 2 ตันตอนาท ี   หรือ 120 

ตันตอช่ัวโมง 
 ซ. มีอุปกรณสําหรับปาด (Screed)   แบบสัน่สะเทือน (Vibrate)    ซ่ึงสามารถ 
       - ปรับความถี่ได 
       - เครื่องปาดสามารถปรับความกวางไดอยางนอย 1 ชองจราจร 
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       - มีอุปกรณที่สามารถกระจาย (Spreading Device)   วัสดุสวนผสมใหกระจาย
สม่ําเสมอ   และเพยีงพอ 

       - สามารถปรับระดับความหนา  และปรับ Crown ได 
  6.4.2 เครื่องลาดแอสฟลต (Asphalt Distributor) ใหเปนไปตามบทที่ 1 “ งานลาดแอสฟลต 
ขอ 1.1.2 “ 
 6.4.3 เครื่องเปาฝุน ใหเปนไปตาม บทที่ 1 “งานลาดแอสฟลตขอ 1.1.2 (ค) “ 
 6.4.4 รถบดลอยาง ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “ งานผิวทางแอสฟลต คอนกรีต ขอ.......” 
 6.4.5 รถบดลอเหล็ก  ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “ งานผิวทางแอสฟลต คอนกรีต ขอ.......” 
 

6.5  การเตรียมการกอนการกอสราง 
 6.5.1  การกองวัสด ุ
   ก. ใหแยกกองแตละขนาด  แตละแหลง  แตละโรงโมไมใหปะปนกัน 
   ข. บริเวณทีก่องวัสดุควรปรบัระดับและบดทับใหแนน  เพื่อปองกันไมใหวัสดนุั้น
สกปรก  จากการปะปนกับพืน้ที่กอง 
 6.5.2  การออกแบบผิวทาง 

  ก. กอนเริ่มงาน ผูรับจางตองเก็บตัวอยางวัสดุสวนผสมและเสนอเอกสารการ
ออกแบบสวนผสมพรอมรายละเอียดผลการทดลองที่เปนตัวเลขพรอมกราฟ โดยใชอัตราสวนผสม
ของยางแอสฟลตอิมัลชันอยางนอย 3 อัตราสวนใหกรมทางหลวงตรวจสอบเห็นชอบกอน หรือผูรับ
จางอาจรองขอใหกรมทางหลวงเปนผูออกแบบสวนผสมใหก็ได  

 ข. การออกแบบสวนผสมตองใชวิธีที่กําหนดไวใน The Asphalt Institute Manual 
Series No.19: March 1979     

 ค. คุณสมบัติของสวนผสมตองเปนไปตามตารางที่ 6 - 3 
 ง. การทดลองและตรวจสอบการออกแบบวัสดุมวลรวมผสมเย็นทุกครั้งหรือทุก

สัญญาจาง  ผูรับจางตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนด 
 จ. หากวัสดุสวนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวัสดุมวลรวม หรือจากเหตุอ่ืนใด  

ผูรับจางอาจขอเปลี่ยนแปลง  Job Mix Formula ใหมได  ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งตองไดรับ
ความเหน็ชอบจากกรมทางหลวงกอน 
  ฉ. ผูรับจางตองรับผิดชอบแบบสวนผสมและผลความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการปฏิบัติงานในสนามตองสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแบบสวนผสมดวย ในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการตามแบบสวนผสมได   จะตองดําเนินการออกแบบสวนผสมใหม 
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ตารางที่  6 - 3   DESIGN   CRITERIA   FOR   COLD   MIXED   ASPHALT 
Test  Method Binder Course Wearing Course 

Coating, Percent 50   min 75   min 
Run off, Percent  Residual  Asphalt 0.5  max 0.5  max 
Wash off,  Percent  Residual  Asphalt 0.5  max 0.5  max 
Combined  (Run off & Wash off),  Percent 0.5  max 0.5  max 

  

 ช. ผูรับจางจะตองมีเครื่องมือทดลอง เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติ  ดังตอไปนี ้
    *-   Compacted   Mix   Density 
      -  Asphalt Coating (Percent) 
      -  Asphalt Run off (Percent) 
      -  Asphalt  Wash off (Percent) 

    **-  Resilient Modulus 
    **-  Moisture Pick–Up by  Vacuum  Soak (Percent) 

หมายเหตุ  
*- Compacted Mix Density จะใชวิธีที่กําหนดไวใน Federal Highway administration. 

IP 79-1.  Volume 2.  Testing Method for Open Graded Mixes หรือ Mininistry of Public Works 
and Urbanisms.  1981.  Work Design Formulations.  Section 541.  Bituminous Cold Mixes.  หรือ 
New York State. Department of Transportation. 1985. Standard Specifications.  Construction and 
Materials.   Section 405.  Cold Mix Bituminous Pavement  หรือ วิธีที่กรมทางหลวงเหน็ชอบก็ได 

**- Resilient Modulus และ Moisture Pick-Up by Vacuum Soak ใชสําหรับออกแบบความ
หนาของวัสดผุสมเย็น (Cold  Mix) 
 

 6.5.3 การตรวจสอบ เครื่องมือและเครื่องจักร 
  เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณทุกชนิดตามที่ระบุไวใน ขอ 6.4 ที่นํามาใชงาน
ตองมีสภาพใชงานไดดี โดยจะตองผานการตรวจสอบและหรือตรวจปรับ ตามรายการและวิธีการที่
กรมทางหลวงกําหนด และนายชางผูควบคุมงานอนุญาตใหใชไดกอน เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณทุกชนิดตองมีจํานวนพอเพียงที่จะอํานวยใหการกอสรางดําเนินไปโดยตอเนื่องไมติดขัด
หรือหยุดชะงัก และในระหวางการกอสรางจะตองบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตลอด
ระยะเวลาทํางาน 
 6.5.4 การเตรียมพื้นที่กอสราง 

 ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “งานผิวทางแอสฟลต คอนกรีต ขอ 4.4.8 “ 
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6.6  การกอสราง 
การกอสรางผิวทางวัสดุผสมเย็นเปนการผสมวัสดุมวลรวมกับแอสฟลตอิมัลช่ัน ดวยเครื่อง

ปูวัสดุผสมเย็นที่ไดตรวจสอบ (Calibrate) แลว เมื่อเสร็จจะใชรถบดลอเหล็กบดทับ 2 – 4 เที่ยว 
(Initial Breakdown Rolling) จากนั้นใชหินฝุนหรือทรายหยาบแหงสาดเกลี่ยใหสม่ําเสมอทับหนาใน
อัตรา 2 – 4 กม./ตร.ม.แลวใชรถบดลอยาง สุดทายใชรถบดลอเหล็ก บดทับแตงผิวใหเรียบ ปด
การจราจรประมาณครึ่งชั่วโมง จึงเปดใหการจราจรผานได 

 

 

 

รูปท่ี 6.2  การกอสรางผิวทางวัสดุผสมเย็น 
 

6.7 การตรวจสอบชั้นทางวัสดผุสมเย็นท่ีกอสรางเสร็จแลว 
 6.7.1 ความแนน   (Density) 

 ก. การทดลองความแนนในสนาม ใชวิธีตาม 
             - ASTM D 2950-82   “Density   of   Bituminous Concrete in Place by 

Nuclear Method” หรือ 
       - ASTM  D  1188-83  “Bulk  Specific  Gravity  and  Density  of  Compacted  

Bituminous  Mixtures  using  Paraffin – Coated  Specimens” 
  ข. เปรียบเทียบคาความแนนของวัสดุผสมเย็นที่ไดบดทับแลว กับคาความแนนของ

ตัวอยางที่บดอัดในหองทดลอง โดยคํานวณเปนคาความแนนรอยละของตัวอยางที่บดอัดใน
หองทดลอง ทั้งนี้ตองมีความแนนไมนอยกวารอยละ  95 

  ค.  การหาคา  Compacted  Mix  Density  ใหใช  Double  Plunger  Method  โดยใช  
Static  Load  11,160  กิโลกรัม  (25,000  lbs.)  กดไวนาน  30 วินาที 
  6.7.2 ปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของวัสดุผสมเย็น 
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  ทดลองหาปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของวัสดุผสมเย็นในสนามที่กอสราง
เสร็จเรียบรอย โดยทดลองหาปริมาณแอสฟลตและขนาดคละของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตโดย
ใชเครื่อง Centrifuge Extractor 

 

6.8  ขอแนะนาํและขอควรระวัง 
 6.8.1 ปริมาณแอสฟลตโดยประมาณที่ใชในสวนผสมวัสดุผสมเย็น (Cold Mix) 
  ก. กรณีใชกับมวลรวม ตามตารางที่ 6 - 1 (งานซอมผิว) ปริมาณแอสฟลตอิมัลชัน 
ใชตามตารางที่ 6 - 4 
  ข. กรณีใชกับมวลรวม ตามตารางที่ 6 - 2 (งานกอสรางทาง งานปรับระดับ และ
งานเสริมผิว ปริมาณแอสฟลตอิมัลชัน ใชตามตารางที่ 6 - 5 
 

ตารางที่ 6 - 4 ปริมาณยางแอสฟลตอิมัลชันในสวนผสมวสัดุผสมเย็น (Cold Mix) 
 สําหรับงานซอมผิว (Patching) 

 

ขนาดของวัสดุมวลรวม (Aggregate) ปริมาณยางแอสฟลตอิมัลชัน 
รอยละโดยน้ําหนักของหินแหง 

เกรด  1 6 - 8 
เกรด  2 7 - 9 
เกรด  3 9 - 10 
เกรด  4 9 - 10 

 
ตารางที่  6 - 5   ปริมาณยางแอสฟลตอิมัลชันในสวนผสมวัสดุผสมเย็น (Cold Mix)  
สําหรับงานกอสรางทาง งานปรับระดับ  (Leveling)   และงานเสริมผิว  (Overlay) 

 

ขนาดของวัสดุมวลรวม  (Aggregate) ปริมาณยางแอสฟลตอิมัลชัน 
รอยละโดยน้ําหนักของหินแหง 

เกรดหยาบ 4.5 - 6.5 
เกรดปานกลาง 5.0 - 7.0 
เกรดละเอยีด 6.0 - 8.0 

 
 ในกรณีที่วัสดมุวลรวมมีลักษณะพรุนและมีความดูดซึมน้ําไดเกินกวารอยละ  2 โดยน้ําหนกั 
ใหเพิ่มเพิ่มปรมิาณยางแอสฟลตอิมัลชันรอยละ 20   ของตารางที่ 6 - 4 และตารางที่ 6 - 5 
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 6.8.2 กรณีที่ผูรับจางออกแบบ สวนผสม เมื่อกรมทางหลวงตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
และวัสดุสวนผสม และกําหนดคาผลการทดลองที่เหมาะสมใหแลว    กรมทางหลวงจะออก   Job 
Mix Formula   ซ่ึงมีขอบเขตจํากัด (Allowable Tolerance) ให   ดังนี้ 
 

วัสดุมวลรวม 
 ขนาดผานตะแกรงขนาด  4.75  มม.  และใหญกวา   +  6     เปอรเซ็นต 
 ขนาดผานตะแกรงขนาด  2.36  มม.    +  5     เปอรเซ็นต 
 ขนาดผานตะแกรงขนาด  1.18  มม.  -  300   ไมครอน  +  3     เปอรเซ็นต 
 ขนาดผานตะแกรงขนาด     75   ไมครอน    +  1     เปอรเซ็นต 
วัสดุแอสฟลตอิมัลชัน       +  0.5  เปอรเซ็นต 

 
 6.8.3 ในการผสมวัสดุมวลรวมผสมเย็นในสนาม ถามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใดหรือ
แอสฟลตอิมัลชัน ผิดพลาดเกินกวาที่กําหนดให จะถือวาสวนผสมที่ผสมไวในแตละครั้งนั้นไม
ถูกตองตามคุณภาพที่ตองการ ซ่ึงผูรับจางจะตองทําการปรับปรุงหรือแกไขใหม โดยผูรับจางจะตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งส้ิน 
 6.8.4 ในกรณทีี่จะตองทําฉาบผิว (Seal) ปองกันน้ําซึม 

      - ใหดําเนนิการตามแบบกอสรางหรือขอกําหนดเฉพาะ 
      - ดําเนนิการหลังจากทําวสัดุผสมเย็นเสร็จแลวอยางนอย 3 สัปดาห 
      - ตองทําชั้นปองกันน้ําซึมกอนฤดูฝน  
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บทที่   7 
งานฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล ( Slurry  Seal ) 

 
 งานฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล  คือ  การกอสราง ผิวทาง หรือไหลผิวทาง ดวยสวนผสมของ
มวลรวมกับแอสฟลตอิมัลชัน  โดยการฉาบบนชั้นทางใด ๆ ที่ไดเตรียมไวแลว 
. 

7.1 วัสดุ 
 วัสดุที่ใชทํา  Slurry  Seal  ประกอบดวย 
 7.1.1 วัสดุแอสฟลตอิมัลชัน  ซ่ึงไดแก  CSS-1  หรือ  CSS-1h   จะตองมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม มอก. 371-2530   
 7.1.2  วัสดุสารผสมเพิ่ม  เพื่อทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลงหรือใชเพื่อให
แอสฟลตเคลือบมวลรวมดียิ่งขึ้น   ปริมาณที่จะใชตองพอเหมาะเพื่อสามารถเปดการจราจรไดภายใน
เวลาที่ตองการ วัสดุสารผสมเพิ่มนี้จะใชหรือไมใชก็ได แลวแตการออกแบบซึ่งจะตองไดรับการ
เห็นชอบจากสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
 7.1.3  น้ําที่ใช ตองสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนที่จะกอใหเกดิผลเสียตอวัสดุผสมเลอรี่ซีล
 7.1.4  มวลรวม  ( Aggregate )     ตองเปนหินโม     ถาจําเปนอาจใชหินโมผสมทราย  แตจะ
ใชทรายไดไมเกินรอยละ 50 ของน้ําหนักมวลรวมทั้งหมด และทรายนัน้จะตองมีคาดดูซึมน้ําไมเกนิ
รอยละ  1.25   
 7.1.5  สําหรับผิวทางที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย  (ADT)  เกินกวา 500 คันตอวนั ใหใชมวล
รวมเปนหนิโมเทานั้น 
 7.1.6  มวลรวมตองแข็ง คงทน สะอาด ปราศจากดินหรือวัสดุไมพึงประสงคอยางอื่น และ
ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดตอไปนี ้
  ก.  Sand  Equivalent   มีคาไมนอยกวารอยละ  50 
  ข.  ความสึกหรอของ  Coarse  Aggregate  มีคาไมเกินรอยละ  35 
 7.1.7   Mineral  Filler  เปนสวนหนึ่งของสวนผสมมวลรวม และตองใชในปริมาณนอย
ที่สุดเทาที่จําเปน และจะใชเมื่อตองการปรับปรุง  Workability  หรือ  gradation  เชน  ปูนซีเมนต  
ปูนขาว 
 

7.2 การใชงาน 
 สเลอรี่ซีลใชสําหรับฉาบผิวทางแบงเปน 3 ชนิด มีลักษณะแตกตางกันตามที่

กําหนดในตารางที่ 7-1 ซ่ึงจะแตกตางกันตามวัตถุประสงคในการใชงาน การที่จะกําหนดใหฉาบผวิ
สเลอรี่ซีลชนิดใดขึ้นอยูกับสภาพผิวทางเดิม ปริมาณการจราจร และวัตถุประสงคในการใชงาน ซ่ึง
จะตองเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความตองการโดยแบงไดดังตอไปนี ้
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 7.2.1  ชนิดที่ 1 เปน Slurry Seal ชนิดที่มีความสามารถในการแทรกซมึรอยแตกไดด ี มี
ความยืดหยุนสูงเหมาะที่จะใชงานดังตอไปนี้  

ก.  ยารอยแตก 
ข.  ปูเปนผิวทางชั่วคราวเพื่อรอการกอสรางชั้นอื่นตอไป 

 ค.  ปูเปนผิวทางที่รับปริมาณการจราจรนอย ความเรว็ต่าํ และพื้นทางระบายน้ํา 
7.2.2  ชนิดที่  2  เปน Slurry  Seal  ชนิดที่มีสวนละเอยีดมากพอที่จะซึมลงไปในรอยแตกได  

เหมาะทีจ่ะใชงานดังตอไปนี ้ 
ก. ฉาบผิวทางเดิมที่ขรุขระปานกลาง เชน ผิวเซอรเฟสทรีตเมนตหรือเพนเนเตรชัน่

แมคคาดัม 
ข.  ปูเปนผิวทางชนิดบาง   เพื่อปองกันน้ําซึมลงในพื้นทาง 
ค.  ใชแทนผิวทางชนิด  Single  Surface  Treatment 

7.2.3  ชนิดที่  3  เปน  Slurry  Seal  ชนิดทีม่ีผิวคอนขางหยาบ  สามารถอุดรอยที่หินผิวเดิม
หลุดไดดี   ปรับระดับผิวเดิมไดเล็กนอย  เหมาะสําหรับใชงานดังตอไปนี้  

ก.  ฉาบผิวเดิมที่มีความขรขุระมาก 
ข.  ฉาบเปนชั้นแรก  หรือช้ันที่สอง  ในการฉาบผิวแบบ  Slurry  Seal  หลายชั้น 
ค.  ใชฉาบผิวเพื่อแก  Crown  Slope  ที่ผิดไปเล็กนอย 
ง.  ฉาบผิวทางที่ผิวทางเดิมหลุด  ( Raveling ) 

 

ตารางที่ 7-1 ขนาดของหิน  ปริมาณแอสฟลตที่ใช  และอตัราการฉาบ 
 

 ชนิดของ  Slurry  Seal  1 2 3 
 ขนาดของตะแกรง  ผาตะแกรง        รอยละ 
  9.5  มม. ( 3/8 " )   100 100 
  4.75  มม. ( เบอร 4 )  100 90-100 70-90 
  2.36  มม. ( เบอร 8 )  90-100 65-90 45-70 
  1.18  มม. ( เบอร 16 )  65-90 45-70 28-50 
 600 ไมครอน ( เบอร 30 )  40-60 30-50 19-34 
 300 ไมครอน ( เบอร 50 )  25-42 18-30 12-25 
 150 ไมครอน ( เบอร 100 )  15-30 10-21 7-18 
 75 ไมครอน ( เบอร 200 )  10-20 5-15 5-15 

Residual  แอสฟลตรอยละโดยน้ําหนักของหินแหง 10.0-16.0 7.5-13.5 6.5-12.0 

อัตราการปู/ฉาบเปนน้ําหนักของหินแหง กก./ตร.ม. 3.0-5.5 5.5-10.0 10.0-16.0 
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7.3  เคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง 
 เครื่องจักรและเครื่องมือตางๆ ที่จะนํามาใชจะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใช
การไดดีตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน หากอุปกรณ เครื่องจักร หรือเครื่องมือนั้นไมสามารถ
ทํางานไดผลตามตองการ ผูรับจางจะตองแกไขใหดีกอนนําไปใชงาน 
 7.3.1 เครื่องจักรสเลอรี่ซีล 
           เครื่องจักรสเลอรี่ซีลตองเปนเครื่องจกัรที่ขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง  ประกอบดวย 
  - เครื่องผสม (Mixer) 
  - เครื่องฉีดน้ํา 

 - เครื่องฉาบ (Spreader) 
 - เครื่องปมแอสฟลตอิมัลชัน น้ําและสารผสมเพิ่ม 

        - สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครือ่งผสม 
         - ถังใสมวลรวม (Aggregate Bin) 
  - ถังใสวัสดุผสมแทรก (Filler Bin) 
  - ถังใสน้ําและใสแอสฟลตอิมัลชัน  
  - ถังใสสารผสมเพิ่ม (Additive Tank)  
  - อุปกรณควบคุมอัตราสวนผสมของวัสดุ 
 สวนประกอบของเครื่องจักรขางตน สําหรับรายการซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ก.  เครื่องผสม  ตองเปนเครื่องชนิดที่ผลิตสวนผสมของสเลอรี่ซีลไดอยางตอเนื่อง
ไมขาดตอน  มีเครื่องลําเลียงวัสดุตางๆ พรอมมาตรวัดปริมาณ สามารถลําเลียงมวลรวม วัสดุผสม
แทรกลงสูถังผสมในตําแหนงเดียวกัน และลําเลียงน้ํา แอสฟลตอิมัลชัน และสารผสมเพิ่มลงสูถัง
ผสมตามอัตราสวนที่กําหนดไดอยางถูกตอง เครื่องผสมสามารถลําเลียงวัสดุที่ผสมเขากันอยางดีแลว
ลงเครื่องฉาบไดอยางตอเนื่องไมขาดตอน 
  ข.  เครื่องฉีดน้ํา ติดตั้งอยูหนาเครื่องฉาบ เชน  Fog Spray Bar สามารถฉีดน้ําให
เปนฝอยหรือ ละออง   ใชสําหรับฉีดน้ําใหผิวทางเปยกไดอยางทั่วถึง 
  ค.  เครื่องฉาบ ติดอยูทางดานทายของเครื่องผสม ตองสามารถปรับอัตราการฉาบ
ไดตามที่กําหนด ปรับความกวางไดไมนอยกวา 1 ชองจราจร ฉาบไดเรียบและสม่ําเสมอ 

 ง.   เครื่องปมแอสฟลตอิมัลชัน  น้ําและสารผสมเพิ่ม ตองมีมาตรวัดปรมิาณและ
สามารถอานมาตรไดตลอดเวลาในการทําสเลอรี่ซีล       

 จ. สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม  ตองมีมาตรวัด
ปริมาณและสามารถอานมาตรไดตลอดเวลาในการทําสเลอรี่ซีล 
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 7.3.2  เครื่องกวาดฝุน 
           เครื่องกวาดฝุนเปนแบบขับเคลื่อนไดดวยตัวเองหรือแบบลากที่ติดตั้งที่รถไถนา 
(Farm Tractor) หรือรถอ่ืนใดซึ่งเปนชนิดไมกวาดหมุนโดยเครื่องกล ขนไมกวาดอาจทําดวยไฟเบอร 
ลวดเหล็ก ไนลอน หวายหรือวัสดุอ่ืนใดที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองมีประสิทธิภาพพอที่จะทําใหพื้นที่ที่จะ
กอสรางสะอาด อาจใชรวมกับเครื่องเปาฝุนและไมกวาดมือซ่ึงสามารถทําความสะอาดผิวทางและ
รอยแตกได 
 7.3.3 เครื่องเปาลม (Blower) 
          เปนแบบติดตั้งที่รถไถนาหรือรถอ่ืนใด    มีใบพัดขนาดใหญใหกําลังลมแรง    และมี
ประสิทธิภาพพอเพียงทีจ่ะทาํใหพื้นที่ที่จะกอสรางสะอาด 
 7.3.4 เครื่องจักรบดทับ  
                       เครื่องจักรบดทับตองเปนรถบดลอยางแบบขับเคลื่อนไดดวยตวัเองมนี้ําหนกัประมาณ 
5 ตัน ลอยางตองเปนชนิดผิวหนายางเรียบ มีขนาดและจํานวนชัน้ผาใบเทากันทุกลอความดันลมยาง
ประมาณ 345 กิโลพาสคัล (50 ปอนดแรงตอตารางนิ้ว) 

7.3.5 อุปกรณอ่ืนๆ 
                อุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน เชน เครื่องฉาบดวยมือ พล่ัว 
 

7.4   การเตรียมการกอนการกอสราง 
 7.4.1  การกองหินหรือทราย  ใหกองหินหรือทรายไวใหเปนระเบียบ   ตองไมเปนบริเวณที่
มีน้ําขัง ถาหากมีการผสมตองทําการผสมกันใหไดสวนคละอยางถูกตองและสม่ําเสมอกอนนําขึน้
บนเครื่องผสม  Slurry  Seal 
 7.4.2  การออกแบบสวนผสม  Slurry  Seal 
  ก.  คุณภาพของวัสดุที่จะใชออกแบบจะตองผานการทดลองคุณภาพใหใชไดแลว 
การออกแบบสวนผสมจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานและสวนผสมสเลอรี่ซีลตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

      -   คาความขนเหลว (Flow)  อยูระหวาง  20 – 30  มม. 
      -   Initial  set  ไมเกิน  12  ช่ัวโมง 
      -   เวลาในการบม  ( Cure  Time )  ไมเกิน  24  ช่ัวโมง 
      -   Wet  Track  Abrasion  Loss  ไมมากกวา  800  กรัมตอ  ตร.ม. 

        -  เวลาเปดใหการจราจรผานได (Traffic Time) หลังกอสรางประมาณ 6 ช่ัวโมง 
  ข.  ระหวางทําการฉาบ Slurry  ถาผูควบคุมงานเห็นวาสวนผสม Slurry ที่ออกแบบ
ไวไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสนาม  ใหสงออกแบบสวนผสมใหม 
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 7.4.3  ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับมาตรฐาน  “ วิธีการฉาบผิวทางแบบ  Slurry  Seal “ 
  ก.  กอนเริ่มงาน ผูรับจางตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสมแกผูควบคุมงาน
แลวใหผูควบคุมงานเก็บตัวอยางวัสดุสวนผสมที่จะใชในการผสม สงสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบพรอมกับเอกสารการออกแบบสวนผสมดวย โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายใดใดทั้งส้ิน 
  ข.   เมื่อสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารการออกแบบและวัสดุ
สวนผสม  และกําหนดคาผลการทดลองที่เหมาะสมใหแลว  สํานักวิเคราะหและตรวจสอบจะออก  
Job  Mix   Formula  ใหใชสําหรับควบคุมงานตอไป 
  ค.  ในการทํา Slurry Seal ในสนาม  ถาวสัดุมวลรวมหรือวัสดุผสมแอสฟลต
ผิดพลาดจากขอกําหนดจะถอืวาสวนผสมที่ผสมไวในแตละครั้งนั้นไมถูกตองตามคุณภาพที่ตองการ   
ซ่ึงผูรับจางจะตองทําการปรับปรุงหรือแกไขใหม   โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งส้ิน 
  ง.  หากวัสดุสวนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนือ่งจากวัสดุมวลรวมก็ดีหรือเนื่องจาก
เหตุอ่ืนใดกด็ี    ผูรับจางอาจขอเปลี่ยนแปลง  Job  Mix  Formula  ใหมได  ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักวเิคราะหและตรวจสอบกอน 
  จ. การทดลองและตรวจสอบการออกแบบการฉาบผิวทางแบบ   Slurry  Seal  ทุก
คร้ังหรือทุกสัญญาจาง  ผูรับจางตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนด 
 7.4.4  การตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องมือ 
  ก.  ตรวจสอบอุปกรณเครือ่งมือและเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่พรอมจะนําออกใช
งานและผลิตสวนผสม  Slurry  ไดตามที่ออกแบบไว 
  ข.  ตรวจสอบเครื่องวัดปรมิาณวัสดุตาง ๆ ( Calibrate ) กอนเริ่มงาน   เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางจํานวนวัสดุที่เปดลงในถังผสม โดยอานจากเครื่องหรือคูมือการใชเครื่องกบั
วัสดุที่ปลอยลงไปจริง รายละเอียดตามภาคผนวกที ่7 - 1 
 7.4.5   การเตรียมพื้นที ่
  ก.   พิจารณาตรวจสอบพื้นทีท่ี่จะกอสราง และแกไขความบกพรองตางๆ  กอน
ฉาบผิว  เชน ถาผิวเดิมมีความเสียหายไมแข็งแรงพอเปนแหงๆ  ใหทํา  Deep  Patching  ถาระดับไม
ดีใหทํา  Skin  Patching 
  ข. ใชเครื่องกวาดฝุน  กวาดวัสดุ  ที่เกาะตดิผิวออกใหหมดจนผิวสะอาด  อาจจะใช
การลางถากวาดไมหมด ในกรณีที่ผิวเดิมมีรอยแตกกวางหามใชน้ําลาง 
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7.5   การกอสราง 
 7.5.1  สวนผสมของ  Slurry  เมื่อฉาบบนผิวทางแลว  ตองมีสวนผสมคงที่ตามตองการ 
 7.5.2  วัสดุที่ผสมแลวตองกระจายอยางสม่ําเสมอในเครื่องฉาบ   และตองมีปริมาณมาก 
พอตลอดเวลา  เพื่อใหการฉาบฉาบไดเต็มความกวางที่ตองการ 
 7.5.3  วัสดุที่ผสมแลวตองไมเปนกองไมเปนกอนหรือมีหินที่ไมถูกผสมกับแอสฟลต 
อิมัลชัน  ตองไมมีการแยกตวัระหวางแอสฟลตอิมัลชันและสวนละเอยีดออกจากหินหยาบ  ตองไมมี
หินหยาบตกอยูสวนลางของวัสดุผสม  ถามีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นจะตองตักวัสดุผสมนีอ้อกจากผิวทาง
 7.5.4  ตองไมมีรอยขีด   เชน      อาจเกิดจากหินกอนใหญเกินไปปรากฏใหเหน็บนผวิที่ฉาบ 
เรียบรอยแลว   ถาเกิดกรณีเชนนี้ตองทําการตกแตง  และแกไขเรียบรอย  ผูควบคุมงานอาจสั่งใหใช
ตะแกรงรอนมวลรวมกอนนาํมาผสม 
 

7.6  การอํานวยการและการเปดการจราจร 
 7.6.1 ผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการกอสราง 

7.6.2  ติดตั้งปายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรเตือนลวงหนาเพื่อปองกนัอุบัติเหตุ  
  7.6.3 ระยะเวลาที่จะเปดการจราจร พิจารณาตามความจําเปนในสนาม ควรเปดการจราจรได
เมื่อบมตัวครบ 6 ช่ัวโมงแลว   

     
 

7.7  ขอแนะนาํและขอควรระวัง 
 7.7.1  จะตองพิจารณาสภาพของดินฟาอากาศใหเหมาะสม   หามทําการฉาบผิวในระหวาง
ฝนตกและอณุหภูมิบรรยากาศตองไมต่ํากวา  10  องศาเซลเซียส 
 7.7.2  วิธีตรวจสอบการแตกตัวของแอสฟลตอิมัลชันใน  Slurry  Seal ใหดูการเปลี่ยนสีของ 
สวนผสมจากสีน้ําตาลเปนสีดําและปราศจากน้ําในสวนผสม ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยใช
กระดาษซับน้าํบนผิว  Slurry  Seal  และไมมีน้ําเหลือปรากฏ   
 7.7.3  การกอสราง  Slurry  Seal  ทุกชนิดไมจําเปนตองบดทับ  ยกเวนในกรณีการฉาบผิว
ทางในผิวแบบ Cape Seal   
 7.7.4  การขนสงแอสฟลตอิมัลชัน  ในกรณีเปนถัง  ( Drum )  โดยเฉพาะการขนขึน้และลง
ตองระมัดระวงัไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันไดรับการกระทบกระเทอืนรุนแรงมาก  เพราะอาจจะ
ทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 
 7.7.5  กอนใชแอสฟลตอิมัลชันที่บรรจุถังตั้งเก็บรอไวนานๆ ควรกลิ้งถังไปมาอยางนอย
ดานละ 5 ครั้ง กอนบรรจลุงในเครื่องผสม Slurry  Seal ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมีลักษณะ
เดียวกันทัว่ถึง 
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  7.7.6 ทุกครั้งที่ทําการผสม Slurry เสร็จแลว  ควรลางเครื่องผสมใหสะอาดมิฉะนั้นจะมี
แอสฟลตเกาะติดแนนในเครื่อง  ทําใหไมสะดวกในการทาํงานวันตอไป 
 7.7.7   เมื่อเปดถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันออกใช   ควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาอยางดี
มิฉะนั้นน้ําในถังจะระเหยได    ซ่ึงจะทําใหแอสฟลตอิมลัชันหมดสภาพเปนแอสฟลตอิมัลชันได 
  

7.8  การายงานผล 
 7.8.1 รายงานการฉาบผิวสเลอรี่ซีลในแตละแปลงลงในบันทึกประจําวัน    ตามตวัอยาง 
แบบฟอรมที่ 7-1  
 7.8.2  สรุปรายงานการฉาบผิวสเลอรี่ซีล   ตามตัวอยางแบบฟอรมที่ 7-2 
 7.8.3  รายงานผลการลางยางและขนาดคละของมวลรวมประจําวนั แบบฟอรมตาม บทที่ 4 
“ งานแอสฟลตคอนกรีต ตัวอยางแบบฟอรมที่ 4 - 3 “ 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  7 – 1 
 

บันทึกประจําวันงาน  Slurry Seal 
สัญญาที่..................................สํานักทางหลวงที่............................................................แขวงฯ................................................................ 
เจาของตัวอยาง...............................................................................................................วันที่................................................................... 
ผูควบคุมงาน..............................................................อากาศขณะทํางาน.................................................................................................. 
ชนิดวัสดุ….……………...แหลงวัสดุ..................................................................................................................................................... 
ชนิด  E  Asphalt………………...….………….Filler……….……………..….…..………Additive………..…..…………..………… 

Sta.        
To        
Sta.        

Width  ( m )        
Length  ( m )        
Start  Time        
 Stop  Time        

Paving  Time        
MATERIAL USED        

M.C. of Agg.                           %        
Wet. Aggregate                      Kg.        
Dry  Aggregate                       Kg.        
E  Asphalt                               Kg.        
Filler                                       Kg.        
Water                                      Kg.        
Additive                                 Kg.        
Total  Mat. Used                    Kg.        
Area W x L                              m2        
Wt. of Dry Agg.                   Kg/m2        
Wt. of Slurry                        Ton/m3        
Calculated                             mm        
% E  Asphalt by Wt. of Dry Agg.        
Total E : Asphalt…………….………………...Kg. 
Aggregate…………………………..…….….. .Kg./min   Total  Mater Used……...................................................Kg. 
Asphalt………………………………...............Kg./min   Total Weight of  Dry Agg………………………...........Kg. 
Filler…………………………………….…… .Kg./min  Total Area…………………………………..……..……m. 
Water………………..…………………………Kg./min  AVG. Wt of Slurry……………….………..…………Ton/m2   
Additive……………………………………..…Kg./min  AVG weight of Dry Agg…………..............................Kg/m2  
AVG. Calculated Thickness……………………   AVG.  Asphalt by Wt. of Dry Agg…………………………… 
Remarks…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………….……………… 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี  7 – 2 
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ภาคผนวกที่ 7 - 1  
ขอแนะนําขัน้ตอนการปรบัเทียบเครื่องจักร งาน Slurry seal 
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ภาคผนวกที่ 7 - 1  
ขอแนะนําขัน้ตอนการปรบัเทียบเครื่องจักร งาน Slurry seal 

 

1.  วัตถุประสงค: 
 1.1  เพื่อใหอัตราการปลอยวสัดุทุกชนิดของเครื่องจักรถูกตอง และไดสวนผสมตามที่กําหนด 

 1.2   เพื่อใหเกดิความพรอมในการทํางานของเครื่องจักร 
 

2.  ขอแนะนําท่ีสําคัญ 
    2.1  การออกแบบสวนผสมของงาน Slurry อยูบนพื้นฐานของ “ น้ําหนักมวลรวมแหง” 

(รวมถึงน้ําหนกัของวัสดุผสมแทรก – ปูนซีเมนต ) 
 2.2  การสอบเทียบจะอาศัย “เครื่องมือมาตรฐาน” ( Common Unit) หมายถึง  อางอิงจาก
เครื่องมือที่มีอยูในที่ทํางาน ที่นิยมใชอยูคือ มูเลตัวขับ (Head pulley) ที่จะทําหนาที่หมุนสายพาน
ลําเลียงหิน (Aggregate Belt) เนื่องจากเครื่องจักรสวนมากติดตั้งอุปกรณวัดรอบของมูเลตัวขับ 

  2.3  ทําการสอบเทียบ 3 คร้ัง ตอชนิดของเครื่องมือที่เกี่ยวของกับวัสดุนัน้ ๆ  
 2.4  ใหทําการสอบเทียบในขณะที่รถไมมีการบรรทุกหินและทําการสอบเทียบวัสดุอ่ืนๆ 
กอนจนครบ 
 2.5   ตรวจสอบสวนสําคัญตาง ๆ ของเครื่องจักร เชน หองผสม Hopper ของทั้งหินและ
ปูนซีเมนต เพื่อใหแนใจวา มีความสะอาด “เพียงพอ” และไมมีส่ิงใดตกคางหรืออุดตัน เพราะอาจจะ
ทําใหผลสอบเทียบคลาดเคลื่อนได 
 2.6  ควรทําการสอบเทียบกับเครื่องจักรและวัสดุที่จะใชกับงานนั้นๆ และทําการสุมสอบ
เทียบเครื่องจักรอยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนชนิดของวัสดุนั้นๆ 
 

3.  ขั้นตอนการปรับเทียบปมจายแอสฟลตอิมัลชัน 
 3.1  เติมแอสฟลตอิมัลชันและชั่งน้ําหนักรวมของรถ 
 3.2  ตอสายจากปมเขาสูแทงคหรือรถยาง 
 3.3  เดินเครื่องปม หยุดเมื่อมูเลตัวขับหมุนไดรอบตามที่กําหนดไว ควรปมแอสฟลตอิมัลชัน
ออกมาอยางนอย 1,000 ลิตร ตอการปรับเทียบแตละครั้ง 
 3.4  คํานวณน้ําหนักของแอสฟลตอิมัลชันที่จายผานปม โดยชั่งน้ําหนักรวมของรถอีกครั้ง 
 3.5  คํานวณน้ําหนักของแอสฟลตอิมัลชันที่จายผานปมตอ 1 รอบการหมุนของมูเลตัวขับ 
 3.6  ทําการสอบเทียบ จากขอ 1-5 ทั้งหมด 3 คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ยและยืนยันผลสอบเทียบ 
 3.7  หากตองการปรับเทียบอัตราการใชแอสฟลตอิมัลชันในระดับอื่นๆใหทําการปรับรอบ
ของปมตามตองการและทําการสอบเทียบ โดยทําการสอบเทียบจนไดขอมูลเพียงพอที่จะสามารถนํา
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ผลมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางการปรับรอบของปมและอัตราการปลอยแอสฟลต
อิมัลชัน 

 
           
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  เครื่องจักรงาน Slurry Seal ขณะปรับเทียบแอสฟลต 
 

 3.8  ขอควรระวัง 
  3.8.1  ปมที่อยูในสภาพยอมรับได ตองใหผลการปรับเทียบคลาดเคลื่อนจากคากลาง 
ไมเกิน 2 % 
  3.8.2  หากเปนปมแบบที่สามารถปรับอัตราการจายได ( variable Pump ) หลังจาก
การทําการสอบเทียบแลวควรจะทําการ lock ไวไมใหเกิดการเปลี่ยนโดยบังเอิญในขณะใชงาน 
เนื่องจากอัตราการใชแอสฟลตอิมัลชันควรจะคงที่สําหรับงานนั้น ๆ  
 

4.  การเปรียบเทียบปมน้าํ  
            ใหใชวธีิการปรับเทียบเชนเดยีวกับปมแอสฟลตอิมัลชัน 
5.  การเปรียบเทียบเครื่องจายซีเมนต 
 5.1  ใชกระบะ เพื่อรองรับซีเมนตที่ปลอยออกมา โดยทําการชั่งน้ําหนักไวกอน 
 5.2  เดินเครื่องจายซีเมนต และหยุดเมื่อมูเลตัวขับหมุนไดรอบตามที่กําหนดไว (แนะนําวา
ใหจายปูนซีเมนตออกมาประมาณ 9 กก. ตอคร้ัง ) 
 5.3  คํานวณน้ําหนักของซีเมนตที่จายออกมาตอ 1 รอบการหมุนของมูเลตัวขับ 
 5.4  ทําการสอบเทียบ จากขอ 5.1-5.3 ทั้งหมด 3 คร้ัง โดยแตละครั้งใชปรับรอบเครื่องจาย
ปูนซีเมนตตางกัน และนําผลที่ไดมาทํากราฟหาความสัมพันธ 
 5.5  ขอแนะนํา เนื่องจากเครื่องจายปูนซีเมนตสวนมากจะปลอยปูนซีเมนตมาทางสายพาน
ลําเลียงหิน ดังนั้นกอนทําการทดสอบ ไมควรจะมีหินอยูบนสายพานลําเลียง 
 

6.  การปรับเทียบสายพานลําเลียงหิน 
 6.1  ตั้งขนาดประตูหินตามที่ตองการ 
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 6.2  เติมหินลงในรถและเดินเครื่องสายพานลําเลียงหินสักระยะหนึ่งเพื่อใหหินผานเต็ม
ประตูหินและใหเกิดการลําเลียงที่ตอเนื่อง นําสวนเกินที่ผานประตูหินแตไมลงในหองผสมออก แลว
จึงชั่งน้ําหนักรวมของรถ และทําการตั้งรอบมูเลเปนศูนย 
 6.3  เดินเครื่องสายพานลําเลียงหินและหยุดทันทีที่มูเลตัวขับหมุนเปลี่ยนขึ้นรอบตามที่
กําหนดไว เพื่อปองกันการอานคาแบบไมเต็มรอบ 
 6.4  นําสวนเกินที่ผานประตูหินแตไมลงในหองผสมออก แลวช่ังน้ําหนักรวมของรถอีกครั้ง 
 6.5  คํานวณน้ําหนักของหินที่ลําเลียงออกมาและน้ําหนักของหินตอ 1 รอบการหมุนของมูเล
ตัวขับ 
 6.6  ทําการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ระดับความแตกตางของขนาดประตูหินและใชปริมาณ
แตละครั้ง ประมาณ 3 ตันตอคร้ัง โดยคาที่ยอมรับไดแตละครั้งคลาดเคลื่อนจากคากลางไมเกิน 2 % 

 
        
 
 
                                          

                         
 

 
 

รูปท่ี 2  เคร่ืองจักรงาน Slurry Seal ขณะปรับเทียบหิน 
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บทที่ 8 

 

งานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) 
 
 พาราสเลอรี่ซีลเปนวิธีการฉาบผิวทางชนิดหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยพาราแอสฟลตอิมัลชัน 
(Para Asphalt Emulsion)  มวลรวม (Aggregate)  วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler)  และสารผสมเพิ่ม 
(Additive) มีลักษณะแข็งแรง  ชวยใหผิวทางมีความคงทนสูง  ลักษณะผิวหนาไมล่ืน  ทนตอการ
แปรเปลี่ยนของดินฟาอากาศและปองกันน้าํซึม  ในการกอสรางสามารถเปดการจราจรไดรวดเร็วจงึ
เหมาะสําหรับพื้นที่กอสรางทั่วไปและยานชุมชน  ใชสําหรับฉาบเปนชั้นผิวทาง ผิวไหลทาง ดวย
จุดประสงคการใชงานที่แตกตางกันไปตามแตชนิดของสวนผสมที่นํามาใช 
 

8.1  วัสดุ 
  วัสดุที่ใชทําชัน้พาราสเลอรี่ซีลประกอบดวย 

8.1.1  แอสฟลต   
      แอสฟลตที่ใชคือพาราแอสฟลตอิมัลชันที่เปน Polymer Modified Asphalt Emulsion 

ชนิด Quick Set ซ่ึงผลิตขึ้นมาจากแอสฟลตอิมัลชันชนิด CSS-1  หรือ CSS-1h ผสมกับยางธรรมชาติ 
(Natural Rubber) โดยมีคุณภาพตาม ทล.- ก. 405 “Specification for Elastomeric Modified Asphalt 
Emulsion”       

8.1.2 สารผสมเพิ่ม (Additives) 
      สารผสมเพิ่มใชเพื่อทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลงหรือใชเพื่อให

แอสฟลตอิมัลชันเคลือบมวลรวมไดดียิ่งขึ้น ปริมาณที่ใชตองพอเหมาะเพื่อใหสามารถเปดการจราจร
ไดภายในเวลาที่ตองการ  สารผสมเพิ่มนี้จะใชหรือไมก็ไดแลวแตการออกแบบ   ซ่ึงจะตองไดรับการ
เห็นชอบจากสํานักวิเคราะหและตรวจสอบกอน 

8.1.3 น้ํา 
      น้ําที่ใชตองสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนที่จะกอใหเกิดผลเสียตอพาราสเลอรี่ซีล 
8.1.4 มวลรวม (Aggregate) 
      มวลรวมตองเปนหินโมซ่ึงแข็ง คงทน สะอาด ปราศจากดินหรือวัสดุไมพึงประสงคอ่ืน

ใด อาจมวีัสดุผสมแทรกดวยก็ได  ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอื่น มวลรวมตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี ้

     ก.  มีคา Sand Equivalent  ไมนอยกวารอยละ 60 
     ข.  มีคาความสึกหรอ ไมมากกวารอยละ 35  
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           ค.  มีคาสวนที่ไมคงทน (Loss) ไมมากกวารอยละ 9  
  8.1.5 วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) 

      วัสดุผสมแทรก เชน ปูนซีเมนต ปูนขาว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมวลรวมตองใชในปริมาณ
นอยที่สุดเทาที่จําเปน จะใชเมื่อตองการปรับปรุงความสะดวกในการทํางาน (Workability) หรือ
ปรับปรุงขนาดคละ (Gradation)  
 

8.2  การใชงาน 
พาราสเลอรี่ซีลใชสําหรับฉาบผิวทางแบงเปน 3 ชนิด มีลักษณะแตกตางกันตามที่กาํหนด

ในตารางที่ 8-1 ซ่ึงจะแตกตางกันตามวัตถุประสงคในการใชงาน การที่จะกําหนดใหฉาบผิวพารา 
สเลอรี่ซีลชนิดใด ขึน้อยูกับสภาพผิวทางเดิม ปริมาณการจราจร และวตัถุประสงคในการใชงาน ซ่ึง
จะตองเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความตองการโดยแบงไดดังตอไปนี ้

8.2.1 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 1 เปนชนิดที่สามารถแทรกซึมรอยแตกไดดีใชสําหรับฉาบผวิ
ทาง   โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

      ก. ยารอยแตก 
      ข. ฉาบเปนผิวทาง กรณตีองการปรับปรุง Texture ของผิวทางเดิมเลก็นอย 
      ค. ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม  
8.2.2  พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 2 เปนชนิดทีม่ีผิวหนาหยาบกวาชนดิที่ 1 ใชสําหรับฉาบผิวทาง 

หรือผิวไหลทาง โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้
      ก. เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดมิ 
      ข. ใหผิวทางระบายน้ําออกไปไดรวดเร็ว 
      ค. ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม 
8.2.3 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 3 เปนชนิดทีม่ีผิวหนาหยาบที่สุด ใชสําหรับฉาบผิวทาง หรือผิว

ไหลทาง โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้
       ก. เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดมิ  

      ข. ใหผิวทางระบายน้ําออกไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
      ค. ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม 
      ง. ฉาบปรับระดับไดเล็กนอย 
      จ. ปรับแก Crown Slope ไดเล็กนอย 
      ฉ. ฉาบปดผิวทางเดิมที่หลุด (Raveling) 
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ตารางที่ 8 – 1  ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณเนื้อยางแอสฟลต และอัตราการฉาบพาราสเลอรี่ซีล 
 

ชนิดของพาราสเลอรี่ซีล 
ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 

ผานตะแกรงขนาด 
 

ปริมาณผานตะแกรง  รอยละโดยมวล 
 

9.5     มม.     (3/8 นิ้ว) 
4.75   มม.     (เบอร 4) 
2.36   มม.     (เบอร 8) 
1.18   มม.     (เบอร 16) 
0.600 มม.     (เบอร 30) 
0.300 มม.     (เบอร 50) 
0.150 มม.     (เบอร 100) 
0.075 มม.     (เบอร 200) 

 
100 

90 – 100 
65 – 90 
40 – 65 
25 – 42 
15 – 30 
10 – 20 

100 
90 – 100 
65 – 90 
45 – 70 
30 – 50 
18 – 30 
10 – 21 
5  – 15 

100 
70 – 90 
45 – 70 
28 – 50 
19 – 34 
12 – 25 
7 – 18 
5 – 15 

Residue ของแอสฟลต รอยละ 
โดยมวลของมวลรวมแหง 10.0 – 16.0 7.5 – 13.5 6.5 – 12.0 

อัตราการฉาบ เปน กก./ตร.ม. 3.0 – 5.5 5.5 – 10.0 10.0 – 16.0 
 
8.3  เคร่ืองจักรและเครื่องมือ 
 เครื่องจักรและเครื่องมือตางๆ ที่จะนํามาใชจะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใช
การไดดีตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน หากอุปกรณ เครื่องจักรหรือเครื่องมือนั้นไมสามารถ
ทํางานไดผลตามตองการ ผูรับจางจะตองแกไขใหดีกอนนําไปใชงาน 
 8.3.1 เครื่องจักรพาราสเลอรี่ซีล 
           เครื่องจักรพาราสเลอรี่ซีลตองเปนเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง  ประกอบดวย 
  - เครื่องผสม (Mixer) 
  - เครื่องฉีดน้ํา 

 - เครื่องฉาบ (Spreader) 
 - เครื่องปมพาราแอสฟลตอิมัลชัน น้ําและสารผสมเพิ่ม 

        - สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครือ่งผสม 
        - ถังใสมวลรวม (Aggregate Bin) 

  - ถังใสวัสดุผสมแทรก (Filler Bin) 
 - ถังใสน้ําและใสพาราแอสฟลตอิมัลชัน  
 

 



 286

 - ถังใสสารผสมเพิ่ม (Additive Tank)  
 - อุปกรณควบคุมอัตราสวนผสมของวัสดุ 

    สวนประกอบของเครื่องจักรดังกลาวขางตนสําหรับรายการซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญ
มีรายละเอียดดังนี ้

      ก.  เครื่องผสม  ตองเปนเครื่องชนิดที่ผลิตสวนผสมของพาราสเลอรี่ซีลไดอยางตอเนื่อง
ไมขาดตอน  มีเครื่องลําเลียงวัสดุตางๆ พรอมมาตรวัดปริมาณ สามารถลําเลียงมวลรวม วัสดุผสม
แทรกลงสูถังผสมในตําแหนงเดียวกัน และลําเลียงน้ํา พาราแอสฟลตอิมัลชัน และสารผสมเพิ่มลงสู
ถังผสมตามอัตราสวนที่กําหนดไดอยางถกูตอง เครื่องผสมสามารถลําเลียงวัสดุที่ผสมเขากันอยางดี
แลวลงเครื่องฉาบไดอยางตอเนื่องไมขาดตอน 

      ข. เครื่องฉีดน้ํา ติดตั้งอยูหนาเครื่องฉาบ เชน  Fog Spray Bar สามารถฉีดน้ําใหเปนฝอย
หรือ ละออง   ใชสําหรับฉีดน้ําใหผิวทางเปยกไดอยางทัว่ถึง 

      ค. เครื่องฉาบ ติดอยูทางดานทายของเครื่องผสม ตองสามารถปรับอัตราการฉาบได
ตามที่กําหนด ปรับความกวางไดไมนอยกวา 1 ชองจราจร ฉาบไดเรียบและสม่ําเสมอ 

      ง. เครื่องปมแอสฟลตอิมัลชัน  น้ําและสารผสมเพิ่ม ตองมีมาตรวัดปริมาณและสามารถ
อานมาตรไดตลอดเวลาในการทําพาราสเลอรี่ซีล       

 จ. สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม  ตองมีมาตรวัดปริมาณ
และสามารถอานมาตรไดตลอดเวลาในการทําพาราสเลอรี่ซีล 
 8.3.2  เครื่องกวาดฝุน 
           เครื่องกวาดฝุนเปนแบบขับเคลื่อนไดดวยตัวเองหรือแบบลากที่ติดตั้งที่รถไถนา 
(Farm Tractor) หรือรถอ่ืนใดซึ่งเปนชนิดไมกวาดหมุนโดยเครื่องกล ขนไมกวาดอาจทําดวยไฟเบอร 
ลวดเหล็ก ไนลอน หวายหรือวัสดุอ่ืนใดที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองมีประสิทธิภาพพอที่จะทําใหพื้นที่ที่จะ
กอสรางสะอาด อาจใชรวมกับเครื่องเปาฝุนและไมกวาดมือซ่ึงสามารถทําความสะอาดผิวทางและ
รอยแตกได 
 8.3.3 เครื่องเปาลม (Blower) 
          เปนแบบติดตั้งที่รถไถนาหรือรถอ่ืนใด    มใีบพัดขนาดใหญใหกําลังลมแรงและมี
ประสิทธิภาพพอเพียงทีจ่ะทาํใหพื้นที่ที่จะกอสรางสะอาด 
 8.3.4 เครื่องจักรบดทับ  
                       เครื่องจักรบดทับตองเปนรถบดลอยางแบบขับเคลื่อนไดดวยตวัเองมนี้ําหนกัประมาณ 
5 ตัน ลอยางตองเปนชนิดผิวหนายางเรียบ มีขนาดและจํานวนชัน้ผาใบเทากันทุกลอความดันลมยาง
ประมาณ 345 กิโลพาสคัล (50 ปอนดแรงตอตารางนิ้ว) 

8.3.5 อุปกรณอ่ืนๆ 
             อุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปนในการดําเนนิงาน เชน เครื่องฉาบดวยมือ พล่ัว 
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8.4  การเตรียมการกอนการกอสราง 
 8.4.1  การกองมวลรวมใหกองใหเปนระเบียบ   โดยกองในบริเวณที่น้ําไมขัง หรือบริเวณที่
จะไมทําใหมวลรวมมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปกอนนํามวลรวมไปใชงานจะตองไดรับการ
ตรวจสอบและไดรับการอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานกอน 
 8.4.2  การออกแบบสวนผสมพาราสเลอรี่ซีล 
       ก. กอนเริม่งานใหผูรับจางทําการออกแบบสวนผสม แลวใหนายชางผูควบคุมงานเก็บ
ตัวอยางวัสดุสวนผสมที่จะใชในการผสม พรอมทั้งเอกสารการออกแบบ สงใหสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ ทําการตรวจสอบ โดยผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ในการนีท้ั้งสิ้น 
       ข. คุณภาพของวัสดุที่จะใชออกแบบจะตองผานการทดลองคุณภาพใหใชไดแลว การ
ออกแบบสวนผสมจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานและสวนผสมพาราสเลอรี่ซีลตองมี
คุณสมบัติดังนี ้
  - เวลาในการผสม (Mix Time) ที่ 25 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 120 วนิาที   
  - คา Flow อยูระหวาง 10-20 มิลลิเมตร 
        - Initial Set ไมมากกวา 30 นาที 
      - เวลาในการบม (Cure Time) ไมมากกวา 2 ช่ัวโมง      
  - คา Wet Track Abrasion Loss ไมมากกวา 500 กรัมตอตารางเมตร 

 - คา Hubbard Field Stability ที่ 25 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 11.8 กิโลนิวตนั  
(1,200 กิโลกรัมแรง) 
  - เวลาที่เปดใหการจราจรผาน (Traffic Time) หลังการกอสรางประมาณ 2 ช่ัวโมง
       ค. หากวัสดุผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมวลรวมก็ดีหรือเนื่องจากเหตุอ่ืนใดกด็ี     
ผูรับจางตองเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานและคาใชจายในการนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 
       ง. ระหวางการฉาบพาราสเลอรี่ซีล ถานายชางผูควบคุมงานเห็นวา สวนผสมของพารา 
สเลอรี่ซีลที่ออกแบบไวไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสนาม มวลรวมหรือวสัดุผสม
แอสฟลตผิดพลาดจากขอกําหนด จะถือวาสวนผสมที่กําหนดไวในแตละครั้งนั้นไมถูกตองตาม
คุณภาพที่ตองการ  ผูรับจางตองทําการปรับปรุงแกไขแลวออกแบบใหม   คาใชจายในการนี้ผูรับจาง
ตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 
 8.4.3 กรณีผิวทางเดิมเปนผิวทางแอสฟลต ใหทําการตรวจสอบพืน้ที่ที่จะทําการกอสราง
และแกไขความบกพรองตางๆ กอนฉาบผิว เชน ถาผิวเดิมบางจุดมีความเสียหายหรือระดับไมดี ให
ทํา Deep Patching หรือ  Skin Patching แลวแตกรณ ี
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 8.4.4 กรณีผิวทางเดิมเปนผิวทางคอนกรีต   ใหทําการตรวจสอบรอยตอและรอยแตกตาง ๆ 
แลวทําการแกไขซอมแซมตามความเหมาะสม ทําความสะอาดใหเรียบรอยแลวทําการ Tack Coat 
กอนทําการฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล 
 8.4.5 ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องมือใหอยูในสภาพที่พรอมจะนําออกใชงาน
และผลิตสวนผสมพาราสเลอรี่ซีลไดตามที่ออกแบบไว 
 8.4.6 ใหทําการตรวจสอบและตรวจปรับมาตรวัดตางๆ เพื่อใหใชวัสดุไดตามอัตราสวนที่
ตองการ 
 8.4.7 ในกรณทีี่จําเปนตองกวาดฝุน ใหใชเครื่องกวาดฝุนกวาดวัสดุที่ไมพึงประสงคออกจาก
ผิวทางจนสะอาด ถาจําเปนใหใชน้ําลางดวย 
 8.4.8 ตองพิจารณาสภาวะอากาศใหเหมาะสม หามทําการฉาบผิวในระหวางฝนตกและ
อุณหภูมิของอากาศขณะฉาบตองไมต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส 
 

8.5  การกอสราง 
 วัสดุตางๆ ที่จะนํามาผสมเปนพาราสเลอรี่ซีล ตองเปนวสัดุที่ผานการทดลองและมคีุณภาพ
ใชไดแลว 
 8.5.1 ขอกําหนดทั่วไปในการกอสราง 

      ก. กรณีทีผิ่วทางเดิมเปนผิวทางแอสฟลตที่มีผิวแหง ตองทําใหเปยกสม่ําเสมอดวยเครื่อง
ฉีดน้ําเปนฝอยหรือเปนละอองทันทีกอนทําการฉาบผิว 
       ข. กรณีที่ผิวทางเดิมเปนผิวคอนกรีต ใหทําการ Tack Coat ดวยแอสฟลตอิมัลชันชนิด 
CSS-1 หรือ CSS-1h ในอัตรา 0.1 – 0.3 ลิตรตอตารางเมตรหรือจะผสมน้ําในอัตราสวน 1:1 แลว  Tack 
Coat  ในอัตรา 0.2 – 0.6 ลิตรตอตารางเมตร   กอนทําการฉาบผิว 

      ค. พาราแอสฟลตอิมัลชันในสวนผสมตองไมแตกตวัในเครื่องฉาบกอนที่จะฉาบ 
       ง. พาราสเลอรี่ซีลที่ผสมแลว ตองสามารถกระจายไดอยางสม่ําเสมอในเครื่องฉาบ         

ตองมีปริมาณมากพอตลอดเวลาเพื่อใหการฉาบ   ฉาบไดเต็มความกวางตามตองการ 
 8.5.2 การฉาบ 

      ก. สวนผสมพาราสเลอรี่ซีล เมื่อฉาบบนผิวทางแลวตองมีสวนผสมคงที่ถูกตองตามสูตร
สวนผสมเฉพาะงาน 

      ข. สวนผสมพาราสเลอรี่ซีลตองไมจับกันเปนกอนหรือแตกตัวในเครื่องฉาบ ไมมีมวล
รวมใดที่ไมถูกเคลือบดวยพาราแอสฟลตอิมัลชัน ไมเกิดการแยกตัวระหวางพาราแอสฟลตอิมัลชัน
กับมวลรวมละเอียดออกจากมวลหยาบหรือมีมวลหยาบตกลงสูสวนลางของวัสดุผสม ถามีกรณี
ดังกลาวเกิดขึ้นจะตองตักวัสดุผสมนี้ออกไปจากผิวทาง 
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      ค. ตองไมมีรอยครูด ซ่ึงอาจเกิดจากหนิกอนใหญเกนิไปปรากฏใหเห็นบนผิวทางที่ฉาบ
เรียบรอยแลว ถาเกิดกรณเีชนนี้ตองทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอย   นายชางผูควบคุมงานอาจให
ใชตะแกรงรอนมวลรวมกอนนํามาผสม  
        ง.  กรณีทีไ่มสามารถใชเครื่องฉาบทําการฉาบไดเพราะสถานที่จํากัด การฉาบดวยมือ
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน 
  8.5.3  รอยตอ 

      รอยตอตามยาวหรือตามขวางตองไมเปนสนันูนหรือมองเห็นชัดเจนวาไมเรียบรอย  ถา
เกิดกรณีเชนนีต้องทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอย 

8.5.4  การบดทับ 
      ก.  พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ไมตองทําการบดทับ 

       ข. พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 3 อาจจะทําการบดทับหรือไมก็ไดขึน้อยูกับดุลยพนิิจของนาย
ชางผูควบคุมงาน ถาเห็นวาไมเรียบหากตองทําการบดทับตองบดทบัขณะที่สวนผสมกําลังแข็งตัว  
(ขณะบม) โดยใชรถบดลอยาง บดทับดวยความเร็วประมาณ 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จํานวนไมนอย
กวา 5 เที่ยว 
 8.5.5 การบม 
          เมื่อฉาบเสร็จแลวตองปลอยใหบมตวัระยะเวลาหนึง่กอนเปดการจราจร การบมตัวจะ
นานเทาไรใหตรวจสอบการแตกตวัของพาราแอสฟลตอิมัลชันในสวนผสมพาราสเลอรี่ซีล โดยดู
การเปลี่ยนสีของสวนผสมจากสีน้ําตาลเปนสีดําและปราศจากน้ําในสวนผสม ซ่ึงสามารถจะทําการ
ตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซับน้ําบนผิวพาราสเลอรี่ซีล ถาไมมีน้ําปรากฏบนผิวและผิวนั้นเปนสีดาํ
แลวก็สามารถเปดการจราจรได โดยปกตจิะใชเวลาบมไมเกิน  2 ช่ัวโมง ระหวางการบมตวัถา
จําเปนตองเปดใหการจราจรผาน อาจใชหินฝุนหรือทรายสาดปดเพื่อใหรถยนตผานก็ได 
 

8.6  การอํานวยการและการเปดการจราจร 
 8.6.1 ผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการกอสราง 

8.6.2 ติดตั้งปาย เครื่องหมายและสัญญาณจราจรเตือนลวงหนาเพื่อปองกนัอุบัติเหต ุ
8.6.3 ระยะเวลาที่จะเปดการจราจร พิจารณาตามความจําเปนในสนาม  จะเปดการจราจรได

เมื่อบมตัวครบ 2 ช่ัวโมงแลว       
 

8.7 ขอแนะนําและขอควรระวัง 
 8.7.1 การขนสงพาราแอสฟลตอิมัลชันในกรณีที่เปนถังบรรจุ Drum โดยเฉพาะการขนขึ้น
หรือลงตองระมัดระวังไมใหถังบรรจุพาราแอสฟลตอิมัลชันไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง   
เพราะอาจทําใหพาราแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 
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 8.7.2 กอนใชพาราแอสฟลตอิมัลชันที่บรรจุถังเก็บไวเปนเวลานาน   ควรกลิ้งถังไปมาอยาง
นอยดานละ 5 คร้ัง กอนบรรจุลงในเครื่องผสมพาราสเลอรี่ซีล ทั้งนี้เพื่อใหพาราแอสฟลตอิมัลชันมี
ลักษณะเดยีวกนัอยางทั่วถึง 
 8.7.3 ทุกครั้งที่ทําการผสมพาราสเลอรี่ซีลเสร็จแลวควรลางเครื่องผสมใหสะอาด มิฉะนั้น
จะมีแอสฟลตเกาะติดในเครือ่ง ทําใหไมสะดวกในการทาํงานในครั้งตอไป 
 8.7.4 เมื่อเปดถังบรรจุพาราแอสฟลตอิมัลชันออกใช ควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาอยาง
ดี มิฉะนั้นจะทําใหน้ําในถังระเหยได ซ่ึงจะทําใหพาราแอสฟลตอิมัลชันเสื่อมสภาพ  
 

8.8  การายงานผล 
 การรายงานการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีลเปนไปตาม บทที่ 7 “ งานงานผิวทางแบบ
สเลอรีซีล ขอ 7.8 ” 
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บทที่ 9  
ผิวทางแบบเคพซีล (Cape Seal) 

 
 ผิวทางแบบเคพซีล เปนผิวทาง 2 ช้ัน ประกอบดวยผิวทางชั้นแรกแบบเซอรเฟสทรีตเมนต
ช้ันเดียว (Single Surface Treatment) แลวปูทับดวยผิวทางแบบสเลอรีซีล (Slurry Seal) อีก 1 หรือ 2 
ช้ัน ผิวทางชนิดนี้ใชทําเปนผิวไหลทางไดดวย 
 

 

รูปท่ี 9.1 ผิวทางแบบเคพซีล 
 

9.1 วัสดุ 
 9.1.1 ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว) 
  วัสดุที่ใชประกอบดวย 
  ก. แอสฟลต 
  ข. หินยอยหรือกรวดยอย 
  ค. สารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย  (Pre-Coating   Material) 
  ง. สารผสมแอสฟลต (Additive) 
  คุณสมบัติวัสดใุหใหเปนไปตาม บทที่ 3  “งานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต” 
 9.1.2 ผิวทางชั้นที่สอง (สเลอรี่ซีล) 
  วัสดุที่ใชประกอบดวย 
  ก. แอสฟลตอิมลัชัน 
  ข. สารผสมเพิ่ม 

 ค. น้ํา 
  ง. มวลรวม 
  จ. Mineral Filler 
  คุณสมบัติวัสดใุหใหเปนไปตาม บทที่ 7  “งานผิวทางแบบ Slurry Seal “  
9.2  ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย 
 9.2.1 ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว) 
  ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย สําหรับผิวทางชั้นแรกใหเปนไปตาม ตารางที่ 9 -1 
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 9.2.2 ผิวทางชั้นที่สอง (สเลอรีซีล) 
  ขนาดของหินยอย  ใหเปนไปตามตารางที่   9 - 2 
 

ตารางที่  9 - 1   ขนาดของหนิยอยหรือกรวดยอย 
    ปริมาณ ผานตะแกรง  รอยละ  โดยมวล    
ขนาดที่ใชเรียกมิลลิเมตร 25.0 มม. 19.0 มม. 12.5 มม. 9.5 มม. 4.75 มม. 2.36 มม. 1.18 มม. 

19.0 (3/4  นิ้ว)  100 90-100 0-30 0-8 - 0-2 0-0.5 
12.5 (1/2  นิ้ว)   100 90-100 0-30 0-4 0-2 0-0.5 

 
ตารางที่   9 - 2   ขนาดของหนิยอยท่ีใชในการฉาบ 

 ชนิดของ Slurry  Seal   2   3  
 ขนาดของตะแกรง  (มม.)   ผานตะแกรงรอยละ  
 9.5 (3/8  นิว้)   100   100  
 4.75 (เบอร  4)   90 - 100   70 - 90  
 2.36 (เบอร  8)   65 - 90   45 - 70  
 1.18 (เบอร  16)   45 - 70   28 - 50  
 0.600 (เบอร  30)   30 - 50   19 - 24  
 0.300 (เบอร  50)   18 - 30   12 - 25  
 0.150 (เบอร  100)   10 - 21   7 - 18  
 0.075 (เบอร  200)   5 - 15   5 - 15  

 

9.3 การเลือกใชขนาดของหนิยอยหรือกรวดยอย  
 9.3.1 ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว) 
  การเลือกใชขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย สําหรับผิวทางชั้นแรก ใหใชขนาด 
19.0   มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือ 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) 
 9.3.2 ผิวทางชั้นที่สอง (สเลอรีซีล) 
  ก. สเลอรีซีล ชนิดที่ 2 ใชฉาบบนผิวทางชั้นแรก ที่ใชหินยอยหรือกรวดยอยขนาด 
12.5   มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ตามตารางที่ 9 - 1 โดยการฉาบครั้งเดียว ใหมีปริมาณสวนผสมสเลอรีซีล 
ตามตารางที่ 9 - 3 
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  ข. สเลอรีซีล ชนิดที่ 3 ใชฉาบบนผิวทางชั้นแรก ที่ใชหินยอยหรือกรวดยอยขนาด 
19.0   มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)  ตามตารางที่ 9 - 1 โดยแบงการฉาบเปน 2 คร้ัง ใหมีปริมาณสวนผสม   
สเลอรีซีลรวมทั้งหมด ตามตารางที่ 9 - 3 
 

9.4 เคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง 
 9.4.1 ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว) 
  เครื่องจักร เครื่องมือที่ใชใหเปนไปตาม บทที่ 3 “งานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต” 
 9.4.2 ผิวทางชั้นที่สอง (สเลอรีซีล) 

 เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชใหใหเปนไปตาม บทที่ 7 “งานผิวทางแบบ Slurry 
Seal“  ยกเวน เครื่องจักรที่ใชบดทับ ตองเปนรถบดลอยางชนิดขับเคลื่อนไดดวยตัวเองมีน้ําหนัก
ประมาณ 10 ตัน แบบลอยางผิวหนาเรียบ ความดันลมยางประมาณ 50 ปอนดตอตารางนิ้ว 
 

9.5 การเตรียมการกอนการกอสราง 
 9.5.1  ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว)  
  การเตรียมการกอนการกอสรางประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
  ก. การกองหนิยอยหรือกรวดยอย 
  ข. การออกแบบผิวทางเซอรเฟสทรีตเมนต 
  ค. การตรวจสอบ  ตรวจปรบัเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 
  ง. การเตรียมสารผสมแอสฟลต 
  จ. การเคลือบผิวหรือการลางหินยอยหรือกรวดยอย 
  ฉ. การเตรียมพื้นทางหรือผิวทางเดิม 
  ขั้นตอนทั้งหลายใหเปนไปตาม บทที่ 3  “งานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต” 
 9.5.2  ผิวทางชั้นที่สอง (สเลอรีซีล) 
  การเตรียมการกอนการกอสรางประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
  ก. การกองหนิหรือทราย 
  ข. การออกแบบสวนผสม Slurry Seal 
  ค. การตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องมือ 
  ง. การเตรียมพืน้ที่ 
  ขั้นตอนทั้งหลายใหเปนไปตาม บทที่ 7  “งานผิวทางแบบ Slurry Seal “ 
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9.6  การกอสราง 
 9.6.1  ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว)  
  การกอสรางผิวทางเคพซีลช้ันแรกเปนแบบ การกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีต
เมนต 
 9.6.2 ผิวทางชั้นที่สอง (สเลอรีซีล) 
  ลาดแอสฟลตอิมัลชัน ชนิด CSS-1 หรือ CSS-1h ที่ผสมน้ําในอัตราสวน 1:1 ลงบน
ผิวทางชั้นแรก ดวยอัตราไมนอยกวา 0.6 ลิตรตอตารางเมตร โดยวธีิ Fog Spray หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการกอสรางผิวทางเคพซีลช้ันที่สองเปนแบบ การกอสรางผิวแบบ Slurry Seal  

 

รูปท่ี 9.2  การกอสรางผิวทางแบบเคพซีล 
 

9.7 ขอแนะนําและขอควรระวัง 
 9.7.1 ขอแนะนําและขอควรระวังทัว่ไป 
  ก. ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว) ใหเปนไปตาม บทที่ 3 งานผิวแบบ
เซอรเฟสทรีตเมนต 
  ข. ผิวทางชั้นทีส่อง (สเลอรีซีล) ใหเปนไปตาม บทที่ 7 งานผิวทางแบบ Slurry Seal 
 9.7.2 ขอเสนอแนะและขอควรระวังพิเศษสําหรับงานเคพซีล 
  ก. กอนเริ่มงานผูรับจางตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสมผิวแบบเคพซีล แก
ผูควบคุมงาน แลวใหผูควบคุมงานเกบ็ตวัอยางวัสดุสวนผสมที่จะใชในการผสมสงสํานักวิเคราะห
และตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบพรอมกับเอกสารการออกแบบสวนผสมดวย โดยผูรับจางจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น 
  ข.  เมื่อสํานักวเิคราะหและตรวจสอบ ดําเนนิการตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
และวัสดุสวนผสมและกําหนดคาผลการทดลองที่เหมาะสมใหแลว สํานักวเิคราะหและตรวจสอบ 
จะออกสูตรสวนผสมเฉพาะงาน ใหใชสําหรับควบคุมงานตอไป 
  ค. ในการทําผิวแบบเคพซีลในสนาม ถาวัสดุที่ใชผิดพลาดไปจากขอกําหนด จะถือ
วาสวนผสมทีผ่สมไวในแตละครั้งนั้นไมถูกตองตามคุณภาพที่ตองการ ซ่ึงผูรับจางจะตองทาํการ
ปรับปรุงหรือแกไขใหมโดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น 
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  ง.  หากวัสดุสวนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผูรับจางอาจขอ
เปล่ียนแปลงสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักวิเคราะหและตรวจสอบกอน 

 จ. การทดลองและตรวจสอบการออกแบบผิวแบบเคพซีลทุกครั้งหรือทุกสัญญาจาง
ผูรับจางตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนด 
  ฉ.  การฉาบผิวสเลอรีซีลทับบนผิวทางชั้นแรก ควรดําเนินการภายในระยะเวลาไม
นอยกวา  4 วัน และไมมากกวา 4 สัปดาห ฉะนั้นการลาดแอสฟลตอิมัลชัน (Fog Spray) ควร
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกอนฉาบผิวสเลอรีซีล 
  ช.  หลังการฉาบผิวสเลอรีซีล ชนิดที่  2 หรือฉาบผิวสเลอรีซีล ชนิดที่ 3 คร้ังที่ 1 
แลว           ใหบดทับดวยรถบดลอยางเต็มผิวหนาไมนอยกวา 5 เที่ยว โดยเริ่มบดทับได เมื่อไมมี
สวนผสม    สเลอรีซีลติดลอรถบด แตตองไมขามวัน 
  ซ.  สําหรับการฉาบผิวสเลอรีซีล ชนิดที่ 3 คร้ังที่ 2 ใหดําเนนิการฉาบผิวโดยเรว็
ที่สุดเทาที่จะสามารถทําได แตตองไมนานเกินกวา 4 สัปดาห หลังจากฉาบผิวคร้ังที่ 1 เสร็จเรียบรอย
แลว การฉาบผิวคร้ังที่ 2 นี้ โดยปกติไมตองบดทับ 
 9.7.3 ปริมาณวัสดุที่ใชโดยประมาณ 
  ก. ผิวทางชั้นแรก (เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว)  
  ปริมาณของหนิยอยหรือกรวดยอยและแอสฟลตโดยประมาณใหใชตามตารางที่ 9-3 
สวนปริมาณวสัดุที่ใชจริง ใหเปนไปตามการออกแบบตามวิธีการของกรมทางหลวง ปริมาณ
แอสฟลตที่ออกแบบในชั้นนี ้ไดจากคา A.L.D. ของหินยอยหรือกรวดยอย   
 

ตารางที่  9 - 3   ปริมาณวัสดท่ีุใชโดยประมาณ 
ขนาดที่ใชเรียก  มิลลิเมตร   (นิ้ว)  19.0  (3/4)   12.5  (1/2)  

หินยอยหรือกรวดยอย  กิโลกรัมตอตารางเมตร  16 - 22   12 - 18  
แอสฟลตที่อุณหภูมิ  15  องศาเซลเซียส       
แอสฟลตซีเมนต  ลิตรตอตารางเมตร   0.7 - 1.7   0.5 - 1.3  
คัทแบคแอสฟลต ลิตรตอตารางเมตร   0.9 - 1.9   0.7 - 1.5  
แอสฟลตอิมัลชัน  ลิตรตอตารางเมตร   1.1 - 2.3   0.8 - 1.6  
 

  ข. ผิวทางชั้นทีส่อง (สเลอรีซีล) 
  ปริมาณแอสฟลตที่ใช และอตัราการฉาบ เปนไปตามตารางที่  9 – 4 
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ตารางที่   9 - 4    ขนาดของหนิยอยท่ีใชในการฉาบ 
ชนิดของ Slurry  Seal 2 3 

Residue ของแอสฟลต รอยละโดยน้ําหนกัของหิน 7.5 - 13.5 6.5 - 12.0 
อัตราการปู / ฉาบเปนน้ําหนกัของสวนผสมสเลอรีซีล (กก./ตรม.) 6.1 - 9.3 9.3 - 14.6 
 
9.8  การรายงานผล 
 9.8.1  ผิวทางชั้นแรกใหเปนไปตาม บทที่ 3 “งานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต” 
 9.8.2  ผิวทางชั้นที่สองใหเปนไปตาม บทที่ 7 “งานผิวทางแบบ Slurry Seal” 
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บทที่ 10 
Asphalt Hot – Mix Recycling 

 
 Asphalt Hot – Mix Recycling  หมายถึง  การผลิต  Recycled  Asphalt  Concrete   โดยการ
ใชแอสฟลตคอนกรีตที่ไดจากการรื้อช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตเดิมนํามาใชเปนวัตถุดบิ โดยอาจเพิ่ม
วัสดุใหมเขาไปผสมดวยหรือไมก็ไดตามความจําเปน  วัสดุใหมดังกลาวไดแก  แอสฟลตซีเมนต     
และหรือสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลต ( Asphalt  Recycling  Agent )  และหรอืมวลรวม   และ
หรือแอสฟลตคอนกรีตใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อใชในงานบํารุงทางหรืองานบูรณะลาดยาง  โดยการ
ปูและบดทับบนชั้นทางใดๆ   ที่ไดเตรียมไวใหถูกตองตามแนว  ระดับ   ความลาด    ตลอดจนรูปตดั
ตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
 

10.1 วัสดุ 
วัสดุที่ใชทํา  Recycled Asphalt Concrete ประกอบดวย แอสฟลตคอนกรีตจากชั้นทาง

แอสฟลตคอนกรีตเดิม โดยอาจใชวัสดุใหม คือ แอสฟลตซีเมนตและหรือสารปรับปรุงคุณภาพ
แอสฟลตและหรือมวลรวม และหรือแอสฟลตคอนกรีตใหม  ผสมเพิ่มดวยก็ไดตามความจําเปน ซ่ึง
ขึ้นอยูกับคณุภาพของวัสดุเกาที่นํามาใช โดยจะตองดําเนินการทดลองและออกแบบสวนผสม
เฉพาะงานที่เหมาะสม 

10.1.1 แอสฟลตคอนกรีตจากชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม 
แอสฟลตคอนกรตีจากชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม  ไดจากการรื้อช้ันทางแอสฟลต

คอนกรีตโดยอาจใชวิธีคราด (Ripping) แลวนํามายอยจนไดขนาดตามที่ตองการหรอืวิธีตัดแบบเยน็ 
(Cold Milling) หรือวิธีตัดแบบรอน (Hot Milling) ก็ได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับชนดิของเครื่องจักร     
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการและลักษณะการใชงาน วัสดุดังกลาวที่นํามาใชจะตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี ้

ก. ปราศจากมวลรวมของชั้นทางดานลางที่ไมใชแอสฟลตคอนกรีต    ส่ิงสกปรกและ
วัสดุไมพึงประสงคอ่ืน ๆ  ปะปน 

ข. มีขนาดคางตะแกรงโตสุด สําหรับชุดตะแกรงของขนาดคละที่กําหนด ไมมากกวา
รอยละ 5 โดยมวล 

ค. ขนาดคละของมวลรวมเดมิซ่ึงเมื่อผสมกับมวลรวมของแอสฟลตคอนกรีตใหม และ
หรือผสมกับมวลรวมใหมตามขอ 10.1.2 แลวจะตองไดขนาดคละของมวลรวมทั้งหมดเปนไปตาม
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สูตรสวนผสมเฉพาะงานทีไ่ดออกแบบไวแลว และขนาดคละดังกลาวจะตองเปนไปตามตารางที่   
10 - 1 ดวย 

 

ตารางที่  10 - 1   ขนาดคละของมวลรวมภายหลังการผสม 
 

ขนาดที่ใชเรียก         มิลลิเมตร 9.5 12.5 19.0 25.0 

                                      (นิ้ว) (3/8) (1/2) (3/4) (1) 

สําหรับช้ันทาง Wearing Course Wearing Course Binder  Course Base  Course 

ความหนา มิลลิเมตร 25-35 40-70 40-80 70-100 
ขนาดตะแกรง 

มิลลิเมตร                 ( นิ้ว )   
ปริมาณผานตะแกรง   รอยละโดยมวล 

37.5 (1 1/2)    100 
25.0 (1)   100 90-100 
19.0 (3/4)  100 90-100 - 
12.5 (1/2) 100 80-100 - 56-80 
9.5 (3/8) 90-100 - 56-80 - 

4.75 (เบอร 4) 55-85 44-74 35-65 29-59 
2.36 (เบอร 8) 32-67 28-58 23-49 19-45 
1.18 (เบอร 16) - - - - 
0.600 (เบอร 30) - - - - 
0.300 (เบอร 50) 7-23 5-21 5-19 5-17 
0.150 (เบอร 100) - - - - 
0.075 (เบอร 200) 2-10 2-10 2-8 1-7 

 

หมายเหตุ  1. กรมทางหลวงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงขนาดคละของมวลรวมที่ใช   แตกตางจาก
ตารางที่ 10 – 1  ก็ได   ทั้งนี้ Recycled Asphalt Concrete ที่ไดตองมีคุณสมบัติ และความแข็งแรง
ถูกตองตามตารางที่  10 - 3 
                  2.  ความหนาตามตารางที่ 10 - 1 เปนความหนาแนะนําเทานัน้ 

10.1.2 มวลรวมผสมเพิ่ม 
          มวลรวมผสมเพิ่มประกอบดวยมวลหยาบ (Coarse Aggregate) และหรือมวลละเอียด 

(Fine Aggregate) กรณีที่มวลละเอียดมีสวนละเอียดไมพอ หรือตองการปรับปรุงคุณภาพ  และความ
แข็งแรงของ Recycled Asphalt Concrete อาจเพิ่มวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) ดวยก็ได 
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 ก. มวลหยาบ   หมายถึง   สวนที่คางตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) ตอง
เปนวัสดุทีก่รมทางหลวงอนุมัติใหใชได มีความแข็งและคงทน (Hard and Durable) สะอาด 
ปราศจากวัสดไุมพึงประสงคใดๆที่อาจทําให Recycled Asphalt Concrete มีคุณภาพดอยลง 

ในกรณีที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น มวลหยาบตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
-  คาความสึกหรอ ตองไมเกนิรอยละ 40 
-  คาความคงทน มีสวนที่ไมคงทน (Loss) ตองไมเกนิรอยละ 9 
-  คา Coating and Stripping of Bitumen – Aggregate  Mixtures ตองไมนอย

กวารอยละ  95 
 ข. มวลละเอียด หมายถึง สวนที่ผานตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) ตอง

สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอันไมพึงประสงคใดๆ ปะปนอยูซ่ึงอาจทําให Recycled 
Asphalt Concrete มีคุณภาพดอยลง ในกรณีที่ไมไดระบไุวเปนอยางอืน่มวลละเอยีดตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี ้

- คา   Sand  Equivalent”   ตองมีคา ไมนอยกวารอยละ  50 
- คาความคงทน  มีสวนที่ไมคงทน ตองไมเกินรอยละ 9 

 ค. วัสดุผสมแทรก ใชผสมเพิ่มในกรณี สวนละเอยีดในมวลรวมยังมไีมพอ หรือใช
ผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ Recycled Asphalt Concrete วัสดุผสมแทรกอาจเปน Stone Dust , 
Portland  Cement , Silica  Cement , Hydrated  Lime  หรือวัสดุอ่ืนใดที่กรมทางหลวงอนุมัตใิห
ใชได  วัสดุผสมแทรกตองแหง ไมจบักันเปนกอน เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 
205/2517   “วธีิการทดลองหาขนาดเมด็วัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”   ตองมีขนาดคละตามตาราง
ที่  10 – 2 

 

ตารางที่  10 - 2   ขนาดคละของวัสดุผสมแทรก 
ขนาดตะแกรงมิลลิเมตร ปริมาณผานตะแกรง      รอยละโดยมวล 

0.600  ( เบอร30) 100 
0.300  (เบอร 50) 75-100 
0.075  (เบอร 200) 55-100 

 

 ในกรณีที่กรมทางหลวงเหน็วา วัสดุที่มีขนาดคละแตกตางไปจากตารางที่  10 - 2   
แตเมื่อนํามาใชเปนวัสดุผสมแทรกแลวจะทําให   Recycled Asphalt Concrete   มีคุณภาพเปนไป
ตามที่กําหนด ก็อาจอนุมัติใหใชวัสดุนั้นเปนวัสดุผสมแทรกได 
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10.1.3 แอสฟลต 
ในกรณีที่ไมไดระบุชนิดของแอสฟลตไวเปนอยางอื่น   ใหใชแอสฟลตซีเมนต  AC 

60-70 ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.851   “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแอสฟลตซีเมนตสําหรับ
งานทาง” 

10.1.4 สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลต  (Asphalt Recycling Agent) 
เปนสารประกอบที่มีคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสเหมาะสม  ที่จะใชปรับปรุงคุณภาพ

แอสฟลตซีเมนตในแอสฟลตคอนกรีตจากชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดมิที่เสื่อมคุณภาพใหกลับมี
คุณภาพตามขอกําหนดที่ตองการ  สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลตจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนด  
ASTM D 4552-86 “Standard Practice for Classifying Hot Mix Recycling Agents” 

การเก็บรักษาสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลต ใหเก็บในถังเก็บชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิ
ไดโดยอัตโนมัติซ่ึงสามารถรักษาอุณหภูมิของสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลตไวไดคงที่ตามที่
กําหนด   ระหวาง  38-163 องศาเซลเซียส (100-325 องศาฟาเรนไฮต) 

10.1.5 แอสฟลตคอนกรีตใหม          
ในกรณีที่ตองใชแอสฟลตคอนกรีตใหมผสมกับแอสฟลตคอนกรีตจากชั้นทาง

แอสฟลตคอนกรีตเดิม  แอสฟลตคอนกรีตใหมที่นํามาใชจะตองถูกตองตามที่ไดออกแบบไว  และ
เมื่อผสมกับแอสฟลตคอนกรีตเดิมแลว   จะตองมีขนาดคละของมวลรวมเปนไปตามสูตรสวนผสม
เฉพาะงานที่ไดออกแบบไวแลวและขนาดคละดังกลาวตองเปนไปตามตารางที่ 10 - 1   คุณสมบัติ
อ่ืน ๆ เปนไปตามตารางที่ 10 - 3 
 

10.2  การใชงาน 
Recycled Asphalt Concrete  ใชสําหรับงานบํารุงทางเดิมหรืองานบูรณะลาดยาง ให

สามารถใชงานไดตอไป  โดยใชปรับปรงุชั้นผิวทางเดมิใหเปนชัน้ผิวทางใหมหรือปรับปรุงใหเปน
ช้ันทางอื่นใด 
 

10.3  เคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง 
10.3.1 เครื่องจักรแบบ  Central  Plant  Recycling   ประกอบดวย 
 ก. เครื่องจักรร้ือผิวทางเดิม   อาจจะใชแบบใดแบบหนึ่งดงัตอไปนี ้

- เครื่องจักรร้ือผิวทางเดิมโดยใชวิธีคราด   (Ripping)   แลวนําไปยอยดวยเครื่อง
ยอย (Crusher)  จนไดขนาดตามที่ตองการ 
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-  เครื่องจักรตดัผิวทางแบบตัดรอน (Heater Planer)   มีอุปกรณใหความรอนผิว
ทางเดิมที่จะตดัแบบใชน้ํามนั   กาซ   หรือ   แสงอินฟราเรด   และอุปกรณตัดผิว   แบบใดแบบหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

•  แบบใชใบมดีปาดเฉือน  (Shearing  or  Scraping  with a Blade) 
•  แบบใบตัด  (Cutting  Edges)  ซ่ึงหมุนรอบแกนดิ่ง 
•  แบบใชเขีย้ว  (Teeth)  ติดรอบ  Horizontal  Rotating  Drum 

- เครื่องตัดผิวทางแบบตัดเยน็  (Cold Planer) ซ่ึงสามารถตัดผิวทางเดิมไดโดย
ไมตองใหความรอนผิวทางเดิมที่จะตดั 

 ข. Batch Plant  ที่ออกแบบหรือปรับปรุงสําหรับผสมวัสดุ  Recycling โดยเฉพาะ 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10.1 Central Plant Mix แบบ Batch Plant สําหรับผสมวัสดุ Recycling โดยเฉพาะ 
 

 ค. Drum-Mix Plant   ที่ออกแบบสําหรับผสมวัสดุ   Recycling   โดยเฉพาะ 
 

10.3.2  เครื่องจักรแบบ  In-Place Recycling  ประกอบดวย 
 ก. เครื่อง  Pre - heater  แบบ  Gas-Fired  หรือ  Infra-Red   Heater  สําหรับให

ความรอนผิวทางเดิมจนไดอุณหภูมิประมาณ  110-130   องศาเซลเซียส 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 10.2  เครื่อง Pre - heater 
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รูปท่ี 10.3  เครื่อง Re-mixer 
 

 ข. เครื่อง   Re - mixer  จะตองสามารถทํางานไดดังนี ้
- ใหความรอนผิวทางเดิมตอเนื่องจากที่ไดดําเนนิการตามเครื่อง Pre-heater  จน

ผิวทางเดิมมีอุณหภูมิ  140-170   องศาเซลเซียส 
- ร้ือผิวทางเดมิออกไดความลึกตามที่ตองการ โดยดําเนนิการตอจากเครื่อง  Re-

mixer   
- รวบรวมและปรับระดับวัสดุผิวทางเดิม  ที่ร้ือออก ดวยใบมีดปรับระดับ  

(Leveling  Blade)  แลวสงตอไปยังสวนกลางของเครื่อง Re-mixer ดวยระบบ Auger เขาสูหองผสม
ซ่ึงเปนแบบ Flow-Through Double-Shaft Mixer 

- มีระบบ Auger เกลี่ยกระจายวัสดุที่ผสมเสร็จแลวและปูใหเรียบดวย Vibrating 
and/or Tamping Screed   สามารถปรับความกวางได 3.00-4.50 เมตร 

 ค.โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต   ตาม บทที่ 4 “ งานแอสฟลตคอนกรีต ขอ...... ” 
 

10.3.3 เครื่องจักรบดทับและเครื่องมืออ่ืนๆ  ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต 
ขอ 4.3.5 – 4.3.8 “ เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชทุกชนิดตองมสีภาพใชงานไดด ี โดยผานการ
ตรวจสอบและตรวจปรับ และนายชางผูควบคุมงานอนุญาตใหใชได ในระหวางการกอสรางผูรับ
จางจะตองปรบัปรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือดังกลาวใหอยูในสภาพใชงานไดดอียูเสมอ 

 

10.3.4 เครื่องมือทดลองและหองปฏิบัติการ ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต 
ขอ 4.3.9 “     
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10.4  การเตรียมการกอนการกอสราง 
10.4.1  การเตรียมสถานที่ตั้งโรงงานผสม และกองวัสดุ ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “งาน

แอสฟลตคอนกรีต ขอ 4.4.1 ” 
10.4.2  การตรวจสอบโรงงานผสมใหเปนไปตามบทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต ขอ 

4.4.2“  
10.4.3 การเกบ็ตัวอยางเพื่อการออกแบบสวนผสม Recycled Asphalt Concreteใหเปนไป

ตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต ขอ 4.4.3 “ 
10.4.4  การออกแบบสวนผสม Recycled Asphalt Concrete  

ก. กอนเริ่มงานไมนอยกวา 30 วัน   ผูรับจางตองเสนอเอกสารการออกแบบ
สวนผสม  Recycled  Asphalt Concrete แกนายชางผูควบคุมงานเพื่อตรวจสอบ ผูรับจางอาจรอง
ขอใหกรมทางหลวงเปนผูออกแบบสวนผสมใหก็ได ผูรับจางตองรับผิดชอบผลความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานในสนามตองสามารถดําเนินการใหเปนไปตามการออกแบบสวนผสม  
Recycled  Asphalt  Concrete  นั้นดวย    คาใชจายในการนี้ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งส้ิน 

ข. คุณภาพทัว่ไปของวัสดุทีจ่ะใชทํา   Recycled Asphalt Concrete   ใหเปนไปตาม
ขอ 10.1 

ค. ปริมาณของแอสฟลตคอนกรีตเดิมที่ใชผสมทําชั้นทาง Recycled Asphalt 
Concrete ขึ้นอยูกับคุณภาพของแอสฟลตคอนกรีตเดิม และความเหมาะสมกับประเภทชั้นทาง 
Recycled Asphalt Concrete ที่จะกอสราง ซ่ึงจะตองเปนไปตามผลการทดลองและออกแบบสูตร
สวนผสมเฉพาะงานที่ไดทําไวลวงหนาแลว 

ง. การตรวจสอบสูตรสวนผสม   Recycled Asphalt Concrete   โดยทดลองตามวิธี   
Marshall และจะตองมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดในตารางที่ 10 - 3 

จ. กรณีที่ผูรับจางออกแบบสวนผสม  กรมทางหลวงจะเปนผูตรวจสอบเอกสาร
การออกแบบสวนผสม   Recycled Asphalt Concrete   ใหเพื่อใชควบคุมงานนั้น ๆ 

ฉ. ในการผสม Recycled Asphalt Concrete ในสนาม มวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด 
หรือปริมาณแอสฟลตซีเมนตที่ยอมให คลาดเคลื่อนไดไมเกินคาที่กําหนดในตารางที่ 10 – 4    ถา
คลาดเคลื่อนเกินกวาที่กําหนดนี้  จะถือวา   Recycled  Asphalt  Concrete   นั้น   มีคุณภาพไมถูกตอง
ตามที่กําหนด  ผูรับจางจะตองทําการปรับปรุงแกไข คาใชจายในการนี้ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งส้ิน 
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ช. ผูรับจางอาจขอเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมไดถาวัสดุที่ใชผสม  
Recycled Asphalt Concrete เกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรสวนผสม
เฉพาะงานทุกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน 

ซ. การทดลองและตรวจสอบการออกแบบสวนผสม Recycled Asphalt Concrete 
ทุกครั้งหรือทุกสัญญาจาง ผูรับจางออกแบบตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมทางหลวง
กําหนด 
 

ตารางที่  10 - 3   ขอกําหนดในการออกแบบ Recycled Asphalt Concrete 
 

  ช้ันทาง   

 Wearing Wearing Binder Base Shoulder 
รายการ Course Course Course Course  

 9.5 มม. 12.5 มม.    
Blows 75 75 75 75 50 
Stability                                     Min N 6672 6672 6672 6672 6672 
                                                        (1b) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) 
Flow 0.25 mm ( 0.01 in ) 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 
Percent  Air  Voids 3-5 3-5 3-6 3-6 3-5 
Percent Voids in Mineral Aggregate      
( VMA )                                       Min 15 14 13 12 14 
Stability/Flow      
             N/0.25  mm                    Min 556 556 556 556 556 
             (lb/0.01  in )                   Min (125) (125) (125) (125) (125) 
Percent  Strength  Index             Min 75 75 75 75 75 

 

หมายเหตุ    การทดลองหาคา   Percent Strength Index  ใชวิธี Ontario Vacuum Immersion 
Marshall  Test หรือวิธีอ่ืนที่เทียบเทา   การทดลองรายการนี้กรมทางหลวงจะพจิารณาทําการทดลอง
ตามความเหมาะสม 

10.4.5 การเตรียมวัสดุมวลรวมและวัสดุผสมแทรก ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลต
คอนกรีต ขอ 4.4.5 “ 

10.4.6 การเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณในการกอสราง ใหเปนไปตาม บทที่ 4 
“งานแอสฟลตคอนกรีต ขอ 4.4.7 “ 
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10.4.7 การเตรียมพื้นทีก่อสราง 
 การเตรียมชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม  กอนกอสรางชัน้ทาง   Recycled Asphalt 

concrete ผูรับจางจะตองทําความสะอาดผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม กําจัดวสัดุหลุดหลวมสิ่ง
สกปรกและวสัดุไมพึงประสงคอ่ืนๆซึ่งจะทําใหคณุภาพของ Recycled Asphalt  Concrete   ดอยลง   
ออกใหหมด 
 

ตารางที่  10 - 4   เกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหสําหรับสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 
 

ผานตะแกรงขนาด เปอรเซ็นต 
12.5      มม.  (1/2 นิ้ว )  และขนาดใหญกวา + 8 
  9.5      มม.  (3/8  นิ้ว )  และ  4.75  มม. (เบอร 4) + 7 
  2.36    มม.  (เบอร 8) + 6 
  0.300  มม.  (เบอร 50) + 5 
  0.075  มม.  (เบอร 200) + 3 
          ปริมาณแอสฟลต + 0.5 

 
 

10.5  การกอสราง 
10.5.1 การกอสรางแบงเปน 2 ลักษณะไดแก 
  ก. งานบูรณะ (Rehabilitation) เปนงานที่ตองร้ือช้ันใตผิวทางใดๆเพื่อกอสรางใหม 

-  การตัดโดยวธีิ  Ripping   ถาตองการนําผิวทางเดิมมา  Recycling  ใหใชเครื่อง 
Ripper ขุดเอาผิวทาง Asphalt Concrete โดยไมใหมวีัสดุช้ันพื้นทางตดิขึ้นมาดวย แลวนําไป Stock 
Pile ไว  เมือ่ไดกอสรางชั้นทางอื่นๆจนถึงชั้นพื้นทาง และ Prime Coat เรียบรอยแลว จึงนําเอา
แอสฟลตคอนกรีตที่ Stock Pile ไวไปทํา Recycled Asphalt Concrete ได  โดยใช Central Plant  
Mix ที่ไดออกแบบหรือปรับปรุงสําหรับผสมวัสดุ Recycling โดยเฉพาะสวนวิธีการกอสรางผิวทาง
แอสฟลตคอนกรีตใหเปนไปตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต “ 

- การตัดผิวทางแบบเยน็ ตองคัดสวนที่ไมเหมาะสมออกเพราะเครื่องตัดจะตดั
ผาเม็ดหิน ทําให Gradation ของหินเปลี่ยนแปลง เชน มปีริมาณฝุนสูงและการทํา Recycled  Asphalt  
Concrete  นี้ตองใช Central Plant Mix ที่ไดออกแบบหรือปรับปรุงสําหรับผสมวัสดุ Recycling  
โดยเฉพาะ สวนวิธีการกอสรางผิวทางใหเปนไปตามบทที ่4 “งานแอสฟลตคอนกรีต “ 
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- การตัดผิวทางแบบรอนสามารถนําวัสดุที่ตัดออกจากผิวทางเดิม ไปทํา  
Recycled Asphalt Concrete โดยใช Central Plant Mix ที่ไดออกแบบหรือปรับปรุง  สําหรับผสม
วัสดุ Recycling โดยเฉพาะ เพื่อไปใชในงานบูรณะ 

 
 

 

  

 
 

5.1.2 งานบาํรงุทาง 
 

 

              รูปท่ี 10.4 การรื้อหรือตัดชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม  และการยอยแลวนําไป Stock Pile 
 

ในกรณีที่วัสดแุอสฟลตในผวิทางเดิมเสื่อมสภาพ ผิวทางเปนคลื่นหรือไมเรียบ  
มีผิวทางเยิ้มตองการแกไขปรับปรุงโดยตัดออกมาผสมกับวัสดุใหม  หรือ Asphalt Recycling Agent 
ดวยก็ได ทั้งนีเ้พื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวสัดุแอสฟลตคอนกรีต ใหใชงานไดแลวปูวสัดุ Recycled 
Asphalt Concrete กลับไปดังเดิม      

ในกรณีนี้ตองใชเครื่องตัดแบบรอน โดยมี  Pre-heater  และเครื่องตดัสามารถ
ใหความรอนแกผิวทางดวย  Infra - Red  Heater  จนมีอุณหภูมิ  140-170  องศาเซลเซียส  เครื่องตัด
เปนแบบใชเขีย้ว (Teeth)  ติดรอบ  Horizontal  Rotating  Drum   วิธีนี้จะไมทําใหมีการตัดผาเม็ดหิน   
ไมทําใหเมด็หนิแตก วัสดุทีไ่ดออกมามีลักษณะรวนแบบ Hot-Mix  สําหรับเครื่องผสมและเครื่องปู
เปนแบบเคลื่อนที่ได (In-place  Recycling)  ซ่ึงสามารถผสมกับ  Hot-Mix  ใหม  และ/หรือ  Asphalt  
Recycling  Agent  ดวยก็ได 

10.5.2 ขั้นตอนในการกอสรางมีดังนี ้
  ก. การเตรียม และการผลิตแอสฟลตคอนกรีตใหม  โดยโรงงานผสมแอสฟลต

คอนกรีตที่จะนํามาผสมทํา Recycled Asphalt Concrete ใหเปนไปตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลต
คอนกรีต “ โดยอนุโลม 

 ข. การปูสวนผสม   Recycled Asphalt concrete 
- การปูดวยชุดเครื่องผสมพรอมปูแบบเคลื่อนที่ การกอสรางใหดําเนินการตาม

คําแนะนําของผูผลิตเครื่องจักรที่นํามาใชงานนั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน
วิธีการปูมีสองวิธี คือ 
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วิธีที่ 1 ปูแบบชั้นเดียว เมื่อไดขูดวัสดุเกาลงในเครื่องผสม  โดยจะเพิ่มสวนผสม
ใหม  (Hot-Mix และ/หรือ Asphalt Recycling Agent) ใหตรงตามสูตรสวนผสมเฉพาะงานแลวปู
กลับบนผิวทางดังเดิมเปนชัน้เดียว 

วิธีที่ 2 ปูแบบสองชั้น เมื่อไดขูดวัสดุเกาลงในเครื่องผสมและอาจผสม Asphalt 
Recycling Agent ดวยก็ได ใหปูสวนผสม Recycled Asphalt Concrete นี้ กลับลงบนผิวทางทันที   
และพรอมกันนั้นใหปูทับดวย Asphalt Concrete ใหมที่มีคุณสมบัติตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลต
คอนกรีต “   

- การปูดวยเครื่องปู การปูสวนผสม Recycled Asphalt Concrete ที่ผลิตจาก
โรงงานผสม ใหดําเนนิการตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต ” 

 ค. การบดทับชั้นทาง   Recycled  Asphalt  Concrete ใหดําเนนิการบดทับ
ตาม บทที่ 4 “งานแอสฟลตคอนกรีต ” โดยอนุโลม 

 

10.6  การตรวจสอบชั้นทาง   Recycled Asphalt Concrete  
การตรวจสอบชั้นทาง Recycled Asphalt Concrete ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวมี

หลักเกณฑอยางนอยดังตอไปนี้ 
10.6.1 ลักษณะผิว  (Surface Texture) 

 ช้ันทาง Recycled Asphalt Concrete ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองไดระดับ
และความลาดตามแบบ มลัีกษณะผิวและลักษณะการบดทับที่สม่ําเสมอ ไมปรากฏความเสียหาย 
เชน Recycled Asphalt Concrete ที่ผิวหนาหลุด  (Pull)  รอยฉีก ( Torn ) ผิวหนาหลวมหรือแยกตวั  
(Segregation) เปนคล่ืน ( Ripple ) หรือความเสียหายอืน่ๆ หากตรวจสอบแลวปรากฏความเสียหาย
ดงักลาว ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองเรียบรอยตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

10.6.2 ความเรยีบที่ผิว  (Surface Tolerance) 
 เมื่อใชไมบรรทัดวัดความเรยีบยาว 3.00 เมตร วางทาบบนผิวของชั้นทาง Recycled 

Asphalt Concrete ในแนวตั้งฉากและในแนวขนานกับเสนแบงกึ่งกลางถนน ระดับผิวช้ันทาง  
Recycled  Asphalt  Concrete  ภายใตไมบรรทัดวัดความเรียบจะแตกตางจากระดับของไมบรรทัด
วัดความเรียบไดไมเกนิ 6  มิลลิเมตร  และ  3  มิลลิเมตร  ตามลําดับ 

10.6.3 ความแนน  (Density) 
 สําหรับชั้นผิวทาง   ช้ันรองผิวทาง ที่มีความหนาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร คาความ

แนนของชั้นทาง Recycled Asphalt Concrete ในสนามจะตองไมนอยกวารอยละ 98 ของคาความ
แนนเฉลี่ยของกอนตัวอยางทีบ่ดอัดในหองทดลอง 
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 สําหรับชั้นพื้นทาง และผิวไหลทาง  Recycled Asphalt Concrete คาความแนนของ
ช้ันทาง Recycled Asphalt Concrete ในสนามจะตองไมนอยกวารอยละ 97 และ 96 ของคาความ
แนนเฉลี่ยของกอนตัวอยางทีบ่ดอัดในหองทดลองที่ใชเปรียบเทียบ ตามลําดับ 

 หากความแนน (Density) แตกตางไปจากที่ระบุไวขางตนใหถือปฏิบัตติาม
ขอกําหนดในสัญญา 

 

10.7  การตรวจสอบและการรายงานผล 
การรายงานผลการตรวจสอบงาน ใหใชตามการรายงานผลการตรวจสอบในบทที่ 4 “ งาน

แอสฟลตคอนกรีต  ขอ 4.8 “  
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คําสั่งแตงตัง้ 
คณะทาํงานจัดทําคูมือควบคุมงานกอสรางทางหลวง 
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