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บทที่ 1 
1.  การสํารวจในงานกอสราง 

 
  การสํารวจเพือ่การกอสรางมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมงานกอสรางใหถูกตองตามที่ออกแบบไว 
ทั้งทางดานแนวทางและระดบักอสราง   มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่      
ทําการกอสราง  งานหลกัของการสาํรวจเพื่อกอสรางถนนคือ ตรวจสอบแนวทาง        หมุดพยานของแนวทาง
และหมุดหลกัฐานระดับ ตรวจสอบรูปแบบทางเรขาคณิต คาระดับของการกอสรางชัน้ทางตาง ๆ ตรวจสอบ
ตําแหนงและคาระดับของสิ่งกอสราง เชน ทอกลม  ทอเหล่ียม สะพาน เปนตน   
   

1.1  การเตรียมกอนการปฏิบัติ 
   1.1.1  รวบรวมขอมูลจากแบบกอสราง  เมือ่โครงการกอสรางเริ่มตนเจาหนาทีห่นวย
สํารวจจะตองศึกษาแบบกอสรางใหละเอยีด เพื่อใหทราบตาํแหนงของจุดเริ่มตน/ส้ินสุดของงาน รวบรวมหมุด
พยาน(Reference Point) ที่ชุดสํารวจเพื่อออกแบบไดทําเอาไว รวบรวมคาระดับและตําแหนงหมุด หลักฐานระดับ
(Bench Mark) 
   1.1.2  การเตรียมคน  ตองใชคนประมาณ  6  คน  จัดงานดังนี ้

(1)  หัวหนาหนวยสํารวจ   ควรเปนนายชางควบคุมงานที่มีความรูดานการ        
        สํารวจ  ความรูทางดานงานกอสราง  และสามารถอานแบบกอสรางได 
(2) คนสองกลองและคนจด  2  คน 
(3) Chain Man  และ  Rod Man   จาํนวน  3  คน 

1.1.3 การเตรียมเครือ่งมือ  เครื่องมือที่ใชทัว่ไปมดัีงนี ้
(1)  กลองแนว    1 ชุด 
(2)  กลองระดบั    1 ชุด 
(3)  เทปเหล็ก    2  อัน 
(4)  เทปผา    3 มวน 
(5)  ด่ิง     3   ลูก 
(6)  Ranging Pole   3 อัน 
(7)  ไมสตาฟ (3 เมตร หรือ 4 เมตร) 2 อัน 
(8)  ฆอนปอนด    1 อัน 
(9)  ฆอนหงอน    1   อัน 
(10)  ขวาน    1 อัน 
(11)  เลื่อย    1 ปน 
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(12)  ผาแดง 
(13)  สีน้ํามนั (ใช 2 สี มีสีขาวและสีแดง)  และพูกนัสําหรับเขียนส ี
(14)  สีสเปรย  (ใช 2 สี มีสีขาวและสีแดง) 
(15)  ตะปู 3” และ 5” 
(16)  ตะปู 1” สําหรับตอกหวั Hub 

     (17)  Hub และ Stake 
  การออกทาํงาน  หลงัจากรวบรวมสิ่งที่ตองการเรียบรอยแลว  หนวยสํารวจตองออกทํางาน
กอนที่เครื่องจกัรจะเริ่มปฏิบัติงานอยางนอยประมาณ  15  วนั   
 

  1.2  การตรวจสอบแบบกอสรางกับภูมิประเทศในสนาม 
   เปนการตรวจสอบความถกูตองของแบบกอสราง  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสนาม
จากแบบกอสราง  โดยตรวจสอบในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี ้

(1) หมุดหลกัฐาน และหมุดอางอิงตาง ๆ มีครบ ถูกตองหรือไม 
(2) แนวทางและรายการโคง 
(3) ระดับของหลังทางเดิม และดินเดิม 
(4) ตําแหนง  ขนาด  และปริมาณของทอกลม ทอเหล่ียม สะพาน 
(5) ระดับน้ําสงูสดุ ตํ่าสุด ทัง้สองขางทาง และทางน้ําที่แนวทางตัดผาน 
(6) มุมที่แนวทางตัดทํามุมกับลําน้าํ ทางรถไฟ และทางอืน่ ๆ  
(7) เขตทางหลวง พื้นที่ปาสงวน หรือพื้นที่ของหนวยงานอื่น ๆ  
(8) สาธารณูปโภคที่อยูภายในเขตทาง หรือบริเวณกอสรางทั้งบนดินและฝงดิน 
การสํารวจตรวจสอบนี้ ใชวิธีเดินสํารวจ โดยมีเครื่องมืองาย ๆ   เชน   เข็มทิศ            

กลองระดับมอืถือ(Hand Level) เทปวัดระยะทาง หรืออ่ืน ๆ 
   

1.3  การตรวจสอบแนวทางที่จะทําการกอสราง 
   เปนการตรวจสอบความถกูตองของแนวทางที่จะกอสรางวาถูกตองตามแบบหรือไม  
ถาไมถูกตองจะไดดําเนินการแกไขลงใน Asbuilt Plan ตอไป  วิธีปฏิบัติในสนามมีดังนี ้  
   (1)  ตรวจสอบหมุดอางอิงตาง ๆ   เชน  POT,  PC,  PI  หรือ  PT   ทีก่ําหนดไวในแบบ    
ใหพบกอนวาอยูที่จุดใดในสนาม หากไมพบจุดเหลานี้ตองทําซอมข้ึนใหม โดยใชหมุดพยาน (Reference Point) 
อยางนอย 2 จดุ  ทีพ่บในสนามเพื่อโยงไปหาหมุดอางอิงขางตน 
   กรณีที่ไมสามารถหาหมุดอางอิงและหมุดพยานไดในสนาม ตองทําการสํารวจขึ้นใหม
ทดแทน  โดยถายทอดจากหมุดที่อยูขางเคียง 

(2) การวางแนวใชกลองแนว ต้ังกลองวางแนวแตละจุดหางกนัประมาณ 200 – 250 เมตร  
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 ในทางราบ แตถาในภูมิประเทศเปนเขาจะตั้งหางกันประมาณ 100 - 150 เมตร การวางแนวใชวิธีเฉลี่ย 
Double Center   
   ขณะที่กลองตัง้ที่จุดตาง ๆ ในการตรวจสอบแนว ควรสรางหมุดพยานใหมใหอยูนอก
แนวดังกลาว หมุดพยานทีท่ําใหมตองสะดวกในการจะถายมายงัจุดที่ต้ังกลองและอยูในที่ปลอดภัยจากการ  
ถูกทาํลาย 
   (3)  จุดเบี่ยงเบน หรือจุดตัดทางแยก ทางรถไฟ ลําน้าํ ตองวัดมุมที่แนวทาง ทํากับส่ิง
ดังกลาวขางตน  การวัดมุมควรวัด 2 คร้ัง แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
   (4)  ใหทาํการอานคามุม Azimuth  เพื่อตรวจสอบแนวเปนระยะดวย 
   (5)  เมื่อไดแนวทาง และจุดอางอิงตาง ๆ แลว สํารวจตามรายการโคงตาง ๆ ทาํการวาง
โคงในสนาม เพื่อตรวจสอบกับแบบกอสราง ถามีความคลาดเคลื่อนใหทาํการแกไขตอไป 
 

1.4  การตรวจสอบคาระดับของ  B.M. และการทําระดับของ  T.B.M. 
   ตรวจสอบหาหมุดหลักฐาน  B.M.(Bench Mark)  ตาง ๆ ที่มีอยูในแบบใหครบถวน 
B.M. อันไหนถูกทาํลายใหบันทกึการหามใชไวใหเดนชดั หาตําแหนงสราง T.B.M.(Temporary Bench Mark)   
ทุกระยะประมาณ 100 เมตร  พรอมทั้งทาํหมุดเขียนชื่อไวใหเรียบรอย เพื่อจะไดคาระดับมาใสในภายหลงั 
   เมื่อตําแหนง B.M. และ T.B.M.  เรียบรอยแลวทาํการถายระดบั (Differential 
Levelling)เพื่อตรวจสอบคาระดบัของ B.M. ซึง่ทาํไวในขั้นตอนสาํรวจเพื่อออกแบบวาถกูตองหรือไม พรอมทั้ง
ถายระดับไวที ่ T.B.M.  ในขณะเดียวกนัในการทําระดับของ B.M. และ T.B.M. ใชวธิี (Closed Levelling) คือ
ตองทําครบวงรอบกลับมาตรวจสอบกับตัวแรก 
   ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให ไมเกิน   3   K     มม. 
         

                  K   =     ระยะทางของวงรอบเปน กม. 
   

1.5  การทํา Cross Section 
 

   กอนทําการ Clearing จะตองทาํการสํารวจ Cross Section เพื่อใชคํานวณหาปริมาณ
งานดินตามทีก่ําหนดไวในรายละเอยีดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง ข้ันตอนการทํา Cross Section  มี
ดังนี ้
   (1)  แนวกอสรางที่สํารวจไว  ถาไมเปนอปุสรรคตอการทํางาน สามารถใชแนวเดิมใน
การทาํงานได  แตถามีอุปสรรคตอการทํางาน เชน แนวสาํรวจอยูกึง่กลางถนนที่มปีริมาณจราจรหนาแนน หรือ
อยูในแนวที่ตอง Clearing อาจจําเปนตองยายแนวไปอยูที่ตําแหนงอื่น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
ทํางาน 
   (2)  วัดระยะทาง  Station ที่จะทาํ X-Section  ปกตจิะทาํทกุ 25 เมตร ตอกหมดุ 
Station พรอมเขียนตําแหนงใหมองเหน็ไดชัดเจน เพื่อใชในการทํางานตอไป 
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(3)  แนวที่ทาํ X-Section  ตองตั้งฉากกับแนวกอสราง 

   (4) การเก็บระดับ ตองเก็บกวางขางละเทากับR.O.W.หรือมากกวา (ถาจาํเปน)       
ทั้งสองดานของแนวสาํรวจ 
   (5)  กรณีที่มถีนนเดมิอยูใหเก็บที ่Base Line กลางถนน  ไหลทาง  ขอบรองน้าํขางถนน  
กนรองน้ําขางถนน  และบนพื้นดนิทกุจุดทีเ่ปลี่ยนความลาด    
   (6)  กรณีไมมคัีนทาง    สภาพพืน้ดินถมเสมอกัน  สังเกตการเปลี่ยนความลาดของ
พื้นดนิไดยาก เชน ทุงนา หรือปาทีพ่ื้นดนิเสมอกัน ใหเกบ็ที ่Base Line และทุก 5, 10, 15, 20,.....จนถงึเขตทาง 
หรือมากกวา (ถาจําเปน) 
   (7) หลกีเลีย่งการเก็บระดับบนพื้นทีเ่ปลีย่นความลาดระยะสัน้ ๆ เชน จอมปลวก เนนิดิน 
หลุมหรือบอ เพราะจะทาํใหปริมาตรทีคํ่านวณไดผิดไป หากตองการเก็บตองเก็บใหละเอยีดทุกจุดที่เปลี่ยน
ความลาด 

(8)  กรณีเปนทางเชื่อมเดิมใหเก็บที่ตําแหนง  Station  ที่อยูนอก Toe Slope ของ 
ทางเชื่อมนั้น  แลวมาเกบ็ X-Section ของทางเชื่อมแยกตางหากในภายหลงั  

(9) จุดที่ตองทาํ X-Section  มีดังนี ้
- ทุก Station  25  เมตร 
- ทุกจุดที่มีทอ 
- ทุกจุดที่มีทางน้ํา 
- คอสะพานทัง้สองขาง 
- ทุก Station ของ Spur Line 
- ทุกจุดของทางแยก 

(10) การเก็บ X-Section    ตอง  Back Sight  ไปที่  B.M.  หรือ  T.B.M.  ที่ทาํเอาไว 
เพื่อคํานวณหาระดับของแกนกลองหรือ H.I.(Height of Instrument) เมื่อเกบ็ระดับดินเดิมเสร็จเรียบรอยแลว  
(อาจจะเก็บทลีะหลาย ๆ X-Section ก็ได)  ให Foresight ไปหาที ่ B.M. หรือ T.B.M. เพือ่ตรวจสอบความ
คลาดเคลื่อนของการทาํงาน 
 

1.6  การคํานวณหาปริมาณงานดิน 
   ตามรายละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวงใหใชการคํานวณพื้นที่ดวย      
วิธีคูณไขว (Co – ordinate Method) และใชวิธีเฉลี่ยพื้นทีห่นาตัด (Average End Area Method) ในการ
คํานวณหาปริมาณงานดิน 
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การคํานวณพื้นที่หนาตัดโดยวธิีพิกัดฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดให ABCD  เปนรูปส่ีเหลี่ยมที่ตองการหาเนื้อที่ ม ีCoordinate เทากบั (x1, y1) , (x2, y2) ,      
(x3, y3) และ (x4, y4) จากรูปจะไดวา 
 
          พืน้ที ่(A) =       ABba + BCcb - ADda - DCcd 
  =     (x1 + x2)(y2 - y1) +    (x2 + x3)(y3 - y2) -   (x1 + x4)(y4 - y1) -    (x3 + x4)(y3 - y4) 
      

 2A  =       (x1y2 - x3y2) + (x4y1 - x2y1) + (y3x2 - x4y3) + (x3y4 - x1y4) 
  =       y1(x4 - x2) + y2(x1 - x3) + y3(x2 - x4) + y4(x3 - x1) 
 
ใชกฎคูณไขว 
       2A =        
    
 

           คูณขึ้นมีคาเปนบวก , คูณลงมีคาเปนลบ 
       2A =       y1(x4 - x2) + y2(x1 - x3) + y3(x2 - x4) + y4(x3 - x1) 
 
 
 
 

12 12 12 12

y1 
x1

y2 
x2

y3 
x3 

y4 
x4 

y1 
x1

รูปที่ 1 

Y
x3c

x4d
b
a

x2
x1

C

B
D

A
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ตัวอยางที ่1.6.1     ความกวางคันทาง  =  20  เมตร     จุดพิกัดตางๆ มีคาตามรูปที ่2  
    (จุดพกิัดที่ใชเปน      ) 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการคํานวณ 
1.  แบงเนื้อทีอ่อกเปนสองสวนที่ Center line สมมติใหทางซายมือเทากับ A1 ขวามือเทากับ A2 

2.  ทางซายมอืต้ังคา  Coordinate คํานวณตามเข็มนาฬิกา  ขวามือต้ังคาทวนเข็มนาฬิกา 
3.  คา x, y  ใหมีคาเปนบวกหมด 
4.  ก.  คูณคา  Coordinate ข้ึนเปนคู ๆ แลวบวกกันทัง้หมดใหมีคาเปนบวก 
     ข.  คูณคา  Coordinate ลงเปนคู ๆ แลวบวกกันทัง้หมดใหมีคาเปนลบ 
5. จากขอ 4 ก.  และ  4 ข. จะได  2A1 และ 2A2  เอาคาทัง้สองนีร้วมกันแลวหารดวยสองก็จะไดเนื้อที่ตาม
ตองการ แตถาเปน Area Cut (Ac)  และ Area Fill (Af)  จะบวกกนัไมได 
 

LT.   2A1 = 
    =     (0 + 0 + 0) – (0 + 18 + 0) 
   2A1 =      - 18  ม.2  

     A1 =      - 9 ม.2 

    

RT.   2A2 = 
    =     (0 + 24 + 0) – (0 - 0 – 0) 
   2Ac =      + 24  ม.2  

     Ac =      + 12  ม.2 

  ขอสังเกต  Cut  จะมีคาเปน  +   
       Fill  จะมีคาเปน  -    
 
 

0 
0 

1.8 
10.7 

0 
10 

0 
0 

0 
0  10 0 

0 2.4 
13.6 

0 

Sta.10+025

CL

A1
A2

0
 0

0
10

1.8
10.7

0
10

2.4
13.6

X
Y

 

รูปที่ 2 
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ตัวอยางที ่1.6.2   จงหาเนือ้ที่ดวยวิธพีิกดัฉาก  ถนนกวาง  20  เมตร   S : 1   =  1    : 1     

 
 

 
การแกปญหา  เพื่อใหสะดวกในการคํานวณใหเลื่อนจุด  Origin  ไปที่จุด  A  ซึ่งเปนจุดที่ระดับดินเดิม 

เทากับ  Grade Elev. ทําใหระยะของแกน  X  ทางซายมือเพิ่มข้ึน  สวนทางขวามือจะลดลง  สวนคา  Y  
เหมือนเดิม  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LT.   2A1 = 
    =     (0 + 12.8 + 0 + 0) - (0+10.08 + 44.8+0) 
    =      - 42.08  ม.2  

             Af   =   A1 =         21.04 ม.2 

A

CL

FILL
CUT

1.0
11.5
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10

0
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3.2

0
 0

0
4

0.6
 0

12

รูปที่ 3 

รูปที่ 4 
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0.6 3.2 0 
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0
14

0
 0
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0
6

0.6
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RT.   2A2 = 
    =     (0 + 6 + 0) - (0+0+0) 
    =      + 6  ม.2 
       Ac   =   A2 =      + 3  ม.2 

 

 
ตัวอยางที ่1.6.3      

 
 
LT.   2A1 = 
    =     (0 + 0 + 0 + 0) – (0 -146.4 – 72+0)            
    2A1 =      - 281.4    

    

RT.   2A2 = 
    =     (0 + 0 + 0 + 0) – (0 + 120 + 50 + 0) 
   2A2 =      - 170 
     Af =      2A1 + 2A2 
     

    =       218.4 + 170 
 

Af =       194.2  ตารางเมตร     
 
 
 

0

CLA1 A2

10
0 0

10

5.0
206.0

0
7.2
24.4

0

0 
0  6 0 

0 1.0 
5.5 

0 

รูปที่ 5 
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การคํานวณปริมาตรงานดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERAGE END AREA METHOD 
 ให  A1  A2  A3 … An  เปนเนื้อที่ของ Cross section แตละ station 
        V1  V2  V3 … Vn  เปนปริมาตรระหวาง station 

V  =  V1 + V2 + V3 + … Vn   
L  =  ระยะระหวาง  station เทากับ  25  เมตร 
    V1   =   L(A1+ A2 )/2    ……. (1) 
  V2   =   L(A2+ A3 )/2    ……. (2) 
  Vn   =   L(An - 1 + An )/2    ……. (n) 
  

   V   =        (A1+ 2A2+ 2A3 … An) 
 

Total Volume      V   = L  (A1+ An)/2 + A2+ A3+….+An -1                       …….(12) 
 
 

รูปที่ 7 

รูปที่ 6 
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1.7  การทํา Slope Stake 
  Slope Stake  คือ แผนปายไมที่ตอกไวตรง Toe Slope ของคันทาง     Toe Slope คือ

จุดที่ Side Slope ของคันทางตัดกับระดับของผิวดินเดมิ  ในสนาม Slope Stake  เปนตัวบอกขอบเขตของการ
ตัดดินหรือถมดิน ซึง่เปนสิง่ที่จําเปนมากที่จะชวยใหการกอสรางเปนไปอยางถูกตองตามแบบแปลน 

  การตอก Slope Stake  ถาเปนงานดินถมจะตอกเอียงออกไปจากแนว Center Line 
ถาเปนงานดนิตัดจะตอกเอียงเขาหาศูนยกลางแนวทาง (ดูตามรูปที่ 8 และรูปที่ 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 8  แสดงการตั้งกลองระดับ และการวางไมสตาฟบนรูปตัดขวางที่มีการถมดนิ 

ระดับความสูงของแกนกลอง H.I.สามารถหาไดโดยการสองไมหลังไปยังจุดที่ทราบระดับแลว ระดับของ Grade Line 
ที่จุดนั้นไดจากแบบ   คํานวณผลตางของ H.I. และระดับของ Grade Line ได ซึ่งเรียกวา Grade Rod 

  Grade Rod  =  H.I. - Grade Elevation     …….(1) 
  นําไมสตาฟไปวางตามจุดตาง ๆ บนพื้นดิน  คาไมสตาฟที่อานไดเรียกวา Ground Rod  

ผลตางระหวาง Grade Rod  และ  Ground Rod  คือ ความสูงที่ตองถมดิน 
  Fill  =  Ground Rod  - Grade Rod   …….(2) 
ขอสังเกตุ  ถา  H.I. อยูตํ่ากวาระดับของ Grade Line คา Grade Rod ในสมการ(1) จะเปนลบ  เมื่อ

นํามาแทนคาใน(2)  จะทําใหคาที่สองทางขวามือของสมการกลายเปนบวก  นั่นคือในกรณีที่ HI. อยูตํ่ากวาระดับ
ของ Grade Line ความสูงทีต่องถมดินจะเทาผลบวกของ Ground Rod  และ Grade Rod 
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รูปที่ 9  แสดงรูปตัดขวางทีม่กีารตัดดิน  ในกรณีนี้จะไดความลึกที่ตองตัดดินลงไป 

 
Cut  =  Grade Rod - Ground Rod     …….(3) 
 

 
การหาคาตําแหนงและระดับที่ไหลทางช้ันงานดินเพื่อใชในการทํา  Slope Stake 
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การหาระยะ B  ไหลดานยก 
  จาก  Side Slope           y = 0.30 = 1 
 

     y = 0.30 – 0.5x …(1) 
  จาก  Crown Slope y = 100.06 – 100.00 
 

     y = 0.06x  …(2) 
   

(1) = (2)     0.06x = 0.30 – 0.50x 
 

     0.06x = 0.90 – 1.50x 
 x = 0.90 =   0.58   ม.  
  

     y = 0.30 – 0.50 – 0.58  =  0.01  ม. 
         ระยะ B = 3.58  ม. 
              คาระดับที่ A = 100.00 – 0.30 + 0.01  =  99.77  ม. 
 

การหาระยะ B  ไหลดานกด 
  จาก  Side Slope           x = 2y (S =  2 :1) …(1) 
  จาก  Crown Slope       2x = y – 0.30 
      

x = 50y – 15  …(2) 
   (1) = (2)           2y = 50y – 15  
              48y = 15 
      y = 0.31 
      x = 0.62 
      B = 3+0.62  =  3.62  ม. 
             คาระดับที่ E = 99.94 – 0.31  =  99.63  ม. 

 
ขั้นตอนการทํา Slope Stake 
 การทาํ  Slope Stake ใชวิธีลอง (Trial Method)  เพือ่หาตําแหนงที่จะตอก Slope Stake 

ลําดับข้ันตอนในการทํามีดังนี ้
 (1)  สองกลองไปยังจุดที่รูคาระดับแลว อานคา B.S. คํานวณคา  H.I. 
  H.I.  =  Elevation + B.S. 
 (2)  คํานวณคา  Grade Rod 

2 0.60 0.60 - x 

x 3.00 

3.00

3.00

1.56 

100 
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  Grade Rod  =  H.I. - Grade Elevation 
 (3) ลองเอาไมสตาฟไปวางที่จุดซึ่งคาดวาจะเปน Toe Slope ของคันทาง  วัดระยะจากแนว 

     ศูนยกลาง (Center Line)  และอานคาไมสตาฟ (คานีเ้รียกวา Ground Rod) 
 (4) เอาคา Ground Rod  ในขอ(3) ลบดวยคา Grade Rod ในขอ (2) เปนคาความสงูที่ตองถมดนิ 
  ความสงูทีถ่มดิน   =   Ground Rod - Grade Rod 
 (5)  เอาคา Side Slope (S) คูณความสูงในขอ(4) เปนระยะหางในแนวราบของจุด Toe Slope       

     จากขอบไหลคันทาง 
(6)  เอาครึ่งหนึ่งของความกวางคันทาง (เทากบั b/2) บวกระยะในขอ (5) คือระยะทางของ      
      Toe Slope  จากแนวศนูยกลาง 
(7)  เปรียบเทยีบระยะที่คํานวณไดในขอ(6) กับทีว่ัดไดในขอ(3) 
 ถาเทากนัแสดงวาจุดนัน้ คือ Toe Slope ทีต่องการ 
 ถาขอ (6) นอยกวาขอ(3) ตองเลื่อนไมระดับเขาหา Center Line 
 ถาขอ (6) มากกวาขอ(3) ตองเลื่อนไมระดับออกจาก Center Line 
(8)  ในกรณีทีจุ่ดที่วางไมสตาฟยงัไมใชจุดที่ตองการ  ก็ใหเลื่อนไมสตาฟไป แลวลองทําตามวิธ ี
     เดิมต้ังแตขอ(3) ใหมอีกครั้งจนกวาจะไดจุดที่ตองการ 
 

 หมายเหต ุ   วิธีปฏิบัตินี้ใชสําหรับงานดินถม  ในกรณทีี่เปนดนิตัดใหเปลี่ยนสมการในขอ(4) เปน 
               ความลึกที่ตองตัด   =  Grade Rod - Ground Rod  
                    สวนในขออ่ืน ๆ ควรปฏิบัติเชนเดียวกนั 
 
ตัวอยางที ่1.7.1  กรณทีี่เปนรูปตัดดินถม  
  สมมติให H.I.  =  13.72  เมตร  นําไมสตาฟไปวางทางซายที่จุดหางจากแนวศนูยกลาง            
6.30 เมตร อานคาไมสตาฟได 0.54 จงหาวาจุดนี้ใชจดุที่เปน Toe Slope หรือไม กาํหนดความกวางคนัทาง   
(b)  =  6 เมตร          Side Slope (S)  =  2          Grade Elevation  =  15.00 เมตร 
  วิธีคํานวณ 
             Grade Rod  = H.I. - Grade Elevation 
     = 13.72 - 15.00       =  -1.28  เมตร 
             ความสูงดินถม (h) = Ground Rod - Grade Rod 
     = 0.54 - (-1.28)       =   1.82  เมตร 
            ระยะทางของขอบไหล    = h*s  =  1.82 x 2   =   3.64  เมตร 
            ระยะทางจาก Center Line b/2 + h*s  =  3 + 3.64               =   6.64  เมตร 
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H.I. =16.30 m..

H.I.=13.72  m.
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ตัวอยางที่  1.7.1 ตัวอยางที่  1.7.2

1.5
1

ELEV.=15.00m.

GROUND ROD =0.35 m.

            แตจากการวัดในสนาม จุดหางจาก Center Line เพียง  6.30  เมตร  แสดงวาจะตองขยับ      
ไมสตาฟหางจาก Center Line ออกไปอีก แลวอานคาไมสตาฟและวัดระยะทางใหม นํามาคํานวณตามวิธีขางบน
อีกครั้งหนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที ่1.7.2  กรณทีี่เปนดินตัด (Cut) 
  สมมติให HI.  =  16.30  เมตร  นําไมสตาฟไปวางทางขวาที่จุดหางจากแนวศูนยกลาง  5.10 
เมตร อานคาไมสตาฟได 0.35 จงหาวาจุดที่เปน Toe Slope กําหนด b  =  6 เมตร S  =  1.5  Grade Elevation  =  
15.00 เมตร 
  วิธีคํานวณ 
             Grade Rod  = HI. - Grade Elevation 
     = 16.30 - 15.00       =   1.30  เมตร 
           

   ความลกึที่ตองตัด (h) = Grade Rod - Ground Rod 
     = 1.30 - 0.35        =   0.95  เมตร 
ระยะทางจากขอบไหลถึง Toe Slope    = h*s  =  0.95 x 1.5  =   1.42  เมตร 
ระยะทางจาก Center Lineถึง Toe Slope =   b/2 + h*s  =  3 + 1.42   =   4.42  เมตร 
            ปรากฏวาระยะทางที่วัดไดในสนามเปน 5.10 เมตร ดังนัน้ จงึตองขยับไมระดับเขาหา Center Line  
     
  หมายเหต ุ    ในกรณีของดินตัด การออกแบบคันทางมักจะทําใหมีรองน้าํเล็ก ๆ (Ditch) ไวดานขางเปนทาง 

         ระบายน้ําไมใหไหลขามถนน (ดูรูปที่ 11) 
 
 
 

รูปที่ 11 
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ในกรณีทีก่ารออกแบบคนัทางเปนแบบนี ้ จดุที่เปน Toe Slope  จะอยูไกลจากแนวศนูยกลาง 
ออกไปอีกประมาณ 2 sd หรือ 2 sd+w  แลวแตวารองน้าํนัน้จะมีความกวางหรือไม 
 

ตัวอยางที ่1.7.3  กรณทีี่เปนดินตัด และคันถนนมีรองน้ํา 
  ใชตัวอยางที่ 1.7.2 กําหนดรองน้ําลึก (d)  = 0.50 เมตร  กวาง (w)  =  0.20  เมตร  Side Slope 
ของรองน้ําเทากับ Side Slope ของดินตัด 

ในกรณีนี้ใชจุดที่กนรองน้ําเปนหลกัในการคํานวณแทนจดุที่ขอบไหลถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5

CL

Ditch

Toe Slope

Toe Slope เมื่อไมมี
 รองน้ํา (Ditch) สวนที่เกินกวา 2sd

Toe Slope เมื่อมี
 รองน้ํา (Ditch)

d

2sdb

2sd

Ditch

1
s

CL
Toe Slope

d
sd+w

w

1
s

ข. รองน้ํามีความกวาง

s1

ก. รองน้ําไมมคีวามกวาง

รูปที่ 11 

H.I. =16.30 m..

GR
AD

E R
OD

5.10

CL

รูปที่ 6

1.5
1

ELEV.=15.00m.

GROUND ROD =0.35 m.

GR
AD

E R
OD

h

0.20

b sd+w h*s

d=0.5 ELEV.=14.50m.

รูปที่ 12 
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Grade Rod  = HI. - Grade Elevation 

     = 16.30 - 14.50       =   1.80  เมตร 
             ความลึกที่ตองตัด (h) = Grade Rod - Ground Rod 
     = 1.80 - 0.35         =   1.45  เมตร 
       

           ระยะทางจากกนรองน้าํถงึ Toe Slope   = h*s  =  1.45 x 1.5  =   2.17  เมตร 
            ระยะทางจาก Center Line ถึงจุดกนรองน้ําที่ใชในการคํานวณ 

=       + s * d + w 
=   3 + (1.5 x 0.5) + 0.20    =   3.95  เมตร 

       ระยะทางของ Toe Slope จาก Center Line =     3.95 + 2.17 =   6.12  เมตร 
       ระยะที่วัดไดในสนามเทากับ  5.10  เมตร  ดังนัน้ ในกรณีนี้ตองขยบัไมสตาฟออกไปอีก 
      
 
 ขอแนะนํา    เพื่อใหการทํา  Slope Stake เปนไปโดยความรวดเร็ว  ควรจัดเตรียมคา Grade Elevation     
ของ  Station ตาง ๆ ไวลวงหนา รวมทัง้คาระดับของ T.B.M. ที่จะใชทีจุ่ดนั้นดวย เพือ่วาเวลาคํานวณ 

จะไดไมตองคอยพลิกหาคาตาง ๆ จากแบบแปลนและเปนเหตุใหงานลาชา และสาํหรับถนนที่
มี Crown Slope ก็ควรคาํนวณระดับของไหลถนนไวลวงหนา เพื่อนาํไปใชในการคาํนวณไดทนัท ี
 
 

Elev.  of  Shoulder 
Station Elev. 

Left Right 

 

1 + 225 15.00 14.88 14.88 
 

B.S. To TBM. 1    = 
……………………. 
Elev. Of TBM. 1    = 
14.21………………. 
HI. = ……………… 

 

 
 
 
 
 

b 
2 
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ตัวอยางที่ 1.7.4     การคาํนวณหา  Slope Stake  ในงานดนิถม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  รายละเอียดรปูตัด 
  T = ความหนาของ  Structure  = 0.70 เมตร 
  Ws = ความกวางของไหลทาง  = 2.50 เมตร 
  SS =  Slope  ของไหลทาง  = 5.0 % 

Sc =  Slope  ของผิวทาง  = 2.5 % 
S =  Side Slope     = 2 : 1 
 

(1)  หาคา  X   =   100  T – Ws(Ss - Sc) 
    

X = 100 (0.70) – 2.5  (5.0 – 2.5) = 1.342 เมตร 
 

  W+X = 6.00 + 1.342   = 7.342 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

100 – 2.5 2 
2 

รูปที่ 13 

100 - Sc S 

CL

ELEV.=100.00m.W/2=6.00

Ss

 HUB
 STAKE

Sc TOE SLOPE
SHOULDER ELEV. = 99.816

ORIGINAL GROUND LINE

X

b/2 Ws

3.00
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คํานวณทราบตําแหนงของจุด Toe Slope 

   

Step  I,  ทราบคาระดับ  Profile Grade (P.G.) 
    ของงานกอสราง (หรือ  Grade Elev.)  = 100.750 
  Step  II,  ทราบความหนาของชัน้ตาง ๆ  
    (Selected + Subbase + Base + Surface) =       0.750 
  Step  III, คาระดบั  P.G.  ของงานดนิ  C   = 100.000 

Step  IV, Normal Crown  ของงานดินที่ไหลตํ่ากวาที ่
    C    =  2.5% x 7.342    =      0.184 
 

Step  V,  คาระดบั  P.G.  ของงานดนิทีไ่หล 
  (Subgrade Shoulder Elev.)   =   99.816 
Step  VI, ระดับแขนกลอง  H.I.      = 102.026 
Step  VII, คาระดบั  P.G.  ของงานดนิทีไ่หล   =   99.816 
Step  VIII, คาระดบั  Grade Rod  ที่ไหล   =      2.210 
Step  IX, Trial Staff Reading At  8.50  Meters   
  (Ground Rod)     =      3.000 
Step  X,  (Fill)      =      0.790 
Step  XI, Horizontal Distannce   =   h*s   =      1.580 
Step  XII, (w/2 + x) + 2 Fill + 7.342 + 1.580  =    8.922  >  8.50 
 
 

GR
AD

E R
OD

CL

ELEV.=100.00m.
ELEV.=99.816m.

H.I. =102.026m.

W/2+X=7.342

2.5 %

GR
OU

ND
 RO

D

2.210
3.040 3.100

OFFSET HUB
OFFSET STAKE

รูปท่ี 7

- 

L 100  

L 

- 

 

รูปที่ 14 

- 

- 
- 
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Step  XIII, Trial Staff Reading At  9.00  Meter   
  (Ground Rod)     =      3.040 
  Grade Rod To Subgrade Shoulder  =      2.210 
   (Fill)     =      0.830 
   2  Fill     =      1.660 
 (w/2 + x) + 2 Fill   =   7.342 + 1.660   =                9.002 
   ระยะวัดในสนาม    =      9.00  

 

การตอกหลกั Slope Stake 
  ในการกอสรางถาตอกหมดุ (Hub)  และ  Stake  ที่จุด  Toe Slope  อาจจะไมเหมาะสม เพราะ
เวลาทาํงาน เครื่องจกัรอาจเหยียบย่าํและทาํลายหมุดตาง ๆ  เหลานัน้ได เพื่อความสะดวกมักจะทาํ Offset  
ออกไปอีกระยะหนึง่ ประมาณ  3  เมตร  จาก Toe Slope แลวตอก  Offset Hub  เอา  Staff  ต้ังบนหวั Hub  อาน  
Staff  ไดคาสมมติ  3.100 
  Fill  จากหวั  Offset Hub  ถึง  Shoulder    =   3.100 – 2.210 
        =   0.890   เมตร 

Fill  แตกตางจากหวั  Offset Hub  ถงึ  Toe Slope   =   3.100 – 3.040 
        =   0.060   เมตร 
วิธเีขยีนไม 
           ไมที่ใชทํา โดยทัว่ไปไมขนาด  1   ”  x  3” ยาวประมาณ  50  ซ.ม.  
           ดานหนา  (Roadway Side)  ใชเขยีน 

                
             

 
 

 
 
 

    ดานขาง (Edge Side)  ใชเขียนคา  Side Slope     ในกรณีที่เปนงานดินตัดใหระบชุนิดของ      
    Side Ditch  ไวดวย  เชน  V – Ditch (V.D.) หรือ Flat Bottom Ditch (F.D.) 

 
                        ดานหลงั  (Back Face Side)  ใชเขียน 

 
 

  1   2   / 

 

         (2)  ระยะ  Offset Distance  จาก  Toe Slope ถึง Offset Hub  (3.00 ม.) 
(1)  ระยะจาก  Center Line  ถึง  Offset Hub (9.00 + 3.00   =   12.00)

                 (3)  คา  Cut  หรือ  Fill  จากหวั  Offset Hub  ถึง Finished Grade ของ  Shoulder 
                         (Fill  =  0.89)  

(1)  คาแตกตางของงาน  Cut  หรือ  Fill  ที่จุด  Toe Slope และ Offset Hub(0.06) 
(2)  Station  ที่จุดนัน้ ๆ (0+000) 

12.0
3

F 0
.89

2 : 
1

0.06

0+0
00

- 

- 

O.K
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CL

SURFACE
y

Ws/2

Sc

Wt

W/2

Wsh

Sc
Ssh

BASE
SUBBASE
SELECTEDMATERIAL "A"
SELECTEDMATERIAL "B"

b

y2

y3
y4

y1
x1

x2
x3

x4

การคํานวณคาคงที่ชั้นทาง 
       

Y1  =  Yb – (Ssh - Sc) * W sh 
        

X1  =           Y1 * 100 
        

X2  =           Y2 * 100 
 

 
Yb , Y2 ,Y3 , Y4 ,…………….GIVEN     ; X3 , X4 ……………. 

Xn  =      Yn * 100 
 

 
NOTES : - SUBSTITUTION:- 
 Sc = CROWN SLOPE (i.e., 2.5%  =  2.50)  
 Ssh =  SHOULDER SLOPE (i.e., 5%  =  5.00) 
             Ss =  SIDE SLOPE (i.e., 3:1 = 33.333%  =  33.333 , 2:1 = 50.00% = 50.00) 
 

ITEM   CONSTANT  VALUE UNIT 
SURFACE    A  =  Ws       m.2/m. 
SURFACE  EDGE   A  =  2Wt       m.2/m. 
PRIMECOAT   A =  Ws  +  2Wt       m.2/m. 
SHOULDER   V =  ( y1 + yb )  Wsh  +  y1x1       m.3/m. 
BASE   V =  ( Ws + 2Wt )  yb       m.3/m. 
SUBBASE   V =  ( W + 2x1+ x2 )  y2       m.3/m. 
SELECTED             
MATERIAL " A "   V =  ( W + 2x1 + 2x2 +x3 ) y3       m.3/m. 
SELECTED             
MATERIAL " B "   V =  ( W + 2x1 + 2x2 + 2x3 + x4 ) y4     m.3/m. 
    Vn  =  ( W + 2x1 +2x2  +….+xn ) yn     m.3/m. 

 

100 

(Ss-Sc) 

(Ss-Sc) 

(Ss-Sc) 
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  1.8  การวางทอ  R.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
   
  การวางทอจะตองคํานวณหา  Invert Elevation (Grade)    เมื่อทราบ  Invert Elevation  แลว
ก็กําหนดคา  d  ซึ่งการกาํหนดจะตองให  Batter Board  ตัวที่อยูตํ่าสุดอยูเหนือพืน้ดินเลก็นอยแลวก็ลาดเอียง
ข้ึนเรื่อย ๆ การหา Elevation ของ Batter Board  =  Invert Elevation + d (Pole distance) 
  หากตองการทราบวาจุดที่จะตองตอก Batter Board กับ Stake นั้นจะตองหาคา F.S.         
โดยจะตองสอง  B.S.  ไป  B.M.  ที่รูคาแลวจะได  H.I.  เพราะฉะนัน้ 
   F.S.  =  H.I. – Elevation Batter Board H.I.     ……(1) 
  เมื่อได  F.S.  กน็ํา  Staff  ไปทาบกับ  Stake  เลื่อน  Staff  ข้ึนลงใหไดเทากับคา  F.S.  ที่
คํานวณไดและเมื่อไดแลวก็เอา  Batter Board  ใสตอกตะปู  สวนอีกขางหนึ่งอาจจะใชระดับน้ําชางไม                 
จับระดับเองกไ็ด  การทําไมจําเปนตองทาํทุกตัว  อาจจะทํา 3 – 4  Stake  ก็ไดแลวใชเชือกขึงเอา 

ตะปูบอกแนวศูนยกลาง

รูปที่ 15 
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  เมื่อตอก Batter Board  เสร็จก็ใหขุดแตงดินจนไดความลึกจาก Batter Board ลงไปเทากับ  d  
ถาขุดทุก Stake  ลึกเทากับ d  ก็จะได  Invert Elevation  ตามตองการ  ข้ันตอไปก็ทาํการวางทอและจะตอง  
Check Grade Rod  ของทอทุกทอนที่วาง 

 

1.9 การทํา  ASBUILT PLAN 
ในการกอสรางถนน   ในบางครั้งจะตองมีการแกไขแปลนใหถูกตอง     หรือเหมาะสมตามสภาพ 

ของจุดที่ทํางาน  ซึ่งการแกไขนี้อาจจะแกไขเล็กนอย  พอที่ผูควบคุมงานจะแกไขไดโดยตนเอง  โดยความ
เห็นชอบของนายชางโครงการ  หรือการแกไขอาจจะมากจนเกินขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการฯ  ก็เปน
หนาที่ของสํานักสํารวจและออกแบบดําเนินการแกไข 
 

 ตัวอยางของกรณีที่ตองแกไขแบบกอสรางและการบันทึกลงใน ASBUILT PLAN 
 

  1.9.1  ระยะทางของแนวทางจากแบบผิดจากความจริงในสนาม  เชนระยะจากแบบเปน  
1+500  แตระยะวัดจริง ๆ ในสนามได  1+450  ก็ตองแกไขแบบโดยใส  Station  Equation เปน       
1+450 BK/1+500 AH  ลงในแบบเพื่อใหทราบวาระยะจริงสั้นกวาในแบบ  50  เมตร  และเพื่อปรับใหเขาแนว
สํารวจตามแบบเมื่อระยะสั้นลง คา Percent Grade  ของแนวทางก็ตองเปลี่ยนไปตามระยะ  ตองคาํนวณระดบั
ของแตละจุดใหมตาม  Percent Grade ใหมที่หาไดลงในแบบใหเรียบรอย แลวใหระดับแนวทางตามคาใหมนี้  
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางโครงการกอน   
  1.9.2  มุมของจุด  PI  จริงในสนามผิดจากแบบ  ก็แกไขโดยใสโคงใหมตามมุมที่วัดไดใหม  โดย
ใชรัศมีความโคงตาม  Design Speed  ของแบบโดยความเห็นของนายชางโครงการ  แลวคํานวณคา  Super 
Elevation  หาคา  Station Equation  (เพื่อแสดงระยะที่ผิดไป  และปรับใหเขาแนวสํารวจตามแบบ)  คํานวณ
ระดับใหม เพราะระยะผิดไปจากเดิม   
  1.9.3  ตําแหนงของทอระบายน้ํา  ไมเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ  เชน ไมอยูในทางน้ํา  
และไมมีการแสดงในแบบวามีการขุดรองน้ําจริงไปยังตําแหนงที่กําหนดทอในแบบ        ตําแหนงของทอที่
ถูกตองอยูที่ทางน้ํานั้น   หรือไมใกลเคียงกับจุดต่ําสุดในกรณีระบายน้ําในที่ลุม     ก็ตองยายตําแหนงทอมายัง
จุดต่ําสุดนั้น  เมื่อยายตําแหนงแลว  ก็ตองกําหนดระดับปากทอดวย     โดยปกติก็เทากับระดับดินที่ปากทอ  
หรืออาจจะต่ํากวาเพื่อใหหลังทอมีชั้นดิน รวมชั้นลูกรังถมหนาอยางนอย 50 ซม. ปด   ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายชางโครงการกอน  และแกไขลงในแบบใหเรียบรอย 
  1.9.4    ตําแหนงของสะพานไมอยูในทางน้ํา  หรืออยูในตําแหนงที่จะถูกกัดเซาะงาย หนวย
สํารวจก็ตองแจงใหนายชางโครงการทราบและเก็บขอมูลตาง ๆ ของภูมิประเทศเพิ่มเติม เชน ตําแหนงรูปราง
ของทางน้ํา  เพื่อใหนายชางโครงการดําเนินการเสนอใหสํานักสํารวจและออกแบบดําเนินการแกไขแบบ
กอสรางตอไป 
  1.9.5  การแกไขแนวทางเดิมใหเหมาะกับภูมิประเทศ  โดยเบนออกจากแนวเดิมไมมากนัก  
เชน การเปลี่ยนแนวกลางถนนใหอยูกลางถนนจริง ๆ  เพราะมีแนวบังคับ      หนวยสํารวจทําไดโดยการวัดระยะใหม   
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ใสโคงใหม  คํานวณ  Super Elevation  ใหม  หาคา  Station Equation  คํานวณระดับใหมลงในแบบใหเรียบรอย   
แลวทําไปตามแบบใหมตอไป  โดยความเห็นชอบจากนายชางโครงการ  และแจงใหสํานักสํารวจและออกแบบ
เห็นชอบกอน  ถาการแกไขแนวทางเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  เชน  กรณีเจาของที่ไมยินยอมใหกอสรางตาม
แนวเดิม  ในกรณีนี้หนวยสํารวจจะตองเก็บขอมูลตามวิธีการสํารวจเพื่อออกแบบแลวสงขอมูลใหนายชางโครงการ
เพื่อใหสํารวจและออกแบบพิจารณาแกไขตอไป   

1.9.6 การแกไขระดับของถนนไมวาในกรณีใด ๆ ตองใหสํานักสํารวจและออกแบบพิจารณา 
ใหความเห็นชอบกอนแลวแกไขลงในแบบแปลน   
  1.9.7   คาระดับ B.M.   ที่ใชจริงในสนามใหใสไวในแบบใหครบ 

1.9.8    หมุดอางอิงตาง ๆ  เชน  POT,  PC,  PI   หรือ   PT ที่ใชงานในสนาม  ใหทําหมุด 
พยาน (Reference Point)  แลวใสไวในแบบใหครบ 

1.9.9     ความยาวเสาเข็มทุกสะพานตองใสไวในแบบใหครบ  

 
 

หมายเหต ุ ทุกแหงทีม่ีการแกไขแบบแปลน    หนวยสาํรวจตองเขียนลงในแบบแปลนทีห่นวยใชอยู   
เพื่อสะดวกในการทาํงานขัน้ตอไป 
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บทที่ 2 
งานดิน  ( Earth  Work ) 
2.1 งานถางปาและขุดตอ 
( Clearing  And  Grubbing ) 

 
         หมายถึง  การกําจัดตนไม  พุมไม  ตอไม  ขยะ  วัชพืช  และส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ เชนโครงสราง 

หรือส่ิงปลูกสราง  ฯลฯ   เพื่อประโยชนแกการกอสรางและหรืออาจยังความเสียหายใหแกความมั่นคงแข็งแรง
ของคันทางที่จะกอสรางใหม      สําหรับวัสดุอุปกรณ   และส่ิงของที่เกี่ยวกับงานทางของกรมทางหลวงที่มีอยู
เดิม   และจําเปนตองเคลื่อนยายออก   จะตองทําการรื้อถอน  และ  เคลื่อนยายดวยความระมัดระวังมิใหเกิด
ความเสียหาย  และนําไปไว  ณ  สถานที่ ที่กําหนดให 

           งานในรายการนี้ใหหมายรวมถึง  การเกลี่ยแตง   และกําจัดเศษวัสดุกอสรางในบริเวณงานกอสราง  
เมื่องานแลวเสร็จ  ใหสะอาดเรียบรอย  และไมเปนอุปสรรคตอการไหลของน้ํา        ในการกอสรางบูรณะและ
ปรับปรุงทางหลวง   ที่ผานพื้นที่ของเขตปาไม   เชน   เขตปาสงวนแหงชาติ  เขตอุทยานแหงชาติ  เขตสงวนพันธุ
สัตวปา   เขตปาสงวนคุมครอง    เขตปาที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม     เปนตน    รวมทั้งเขตสงวนของสวน
ราชการอื่น        ใหทําการถางปาและขุดตอเฉพาะบริเวณที่จะกอสรางคันทาง     เวนแตในกรณีที่จําเปนก็ให
ดําเนินการภายในเขตทางเทานั้น  ในการนี้ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรม
ปาไมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของกับการนั้น ๆ  ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1  วธิีการกอสราง        ( Construction  Method ) 
   การถางปาและขุดตอโดยทั่วไปใหทําภายในเขตทาง  หรือตามที่กําหนดในแบบในบริเวณซึ่งจะทํา

การกอสรางคันทาง  คูขางทาง  และขุดเพื่อกอสรางงานโครงสราง  จะตองถางปา   และขุดตอ   ( Cleared  
and  Grubbed )  ใหเรียบรอย                

    การขุดเพื่อกอสรางงานโครงสราง   ใหขุดตอ  ราก  และอื่น ๆ  ออกต่ํากวาระดับสุดทายตามรูปตัด
ไมนอยกวา  300  มิลลิเมตร   บริเวณที่จะกอสรางคันทางใหขุดตอ  ราก  และอื่น ๆ  ออกต่ํากวาระดับดินเดิม

งาน  Clearing & Grubbing 
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ไมนอยกวา  300   มิลลิเมตร     ในกรณีซึ่งทําดินคันทางสูงกวาระดับดินเดิมมากกวา 600 มิลลิเมตร   ใหตัด
ตนไมและตอไมจนชิดใกลระดับดินเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

                ตนไมบางตนที่อยูนอกคันทาง   หรือนอกเชิงลาดงานตัดคันทาง   ที่ไมอยูในพื้นที่การมองเห็นหยุด 
รถปลอดภัย ( Stopping  Sight  Distance )  ใหคงไว  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน   สวน
ของตนไมที่ใหคงไวนั้นถายื่นเขาไปเหนือผิวจราจร  และสูงกวาระดับกอสรางนอยกวา  6  เมตร     ใหตัดออก 
ใหเรียบรอยโดยใหเหลือโคนกิ่งติดลําตนยาวไมเกิน 200  มิลลิเมตร  ผูรับจางตองระมัดระวังและปองกันไมให
ตนไมที่คงไวเกิดความเสียหายตลอดระยะเวลาการกอสราง 

                 วัสดุซึ่งเกิดจากการถางปาและขุดตอ ใหนําไปทิ้ง ณ บริเวณที่ไมกีดขวางการระบายน้ําหรือบริเวณ 
ซึ่งนายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

                 ภายหลังเมื่องานกอสรางทางแลวเสร็จเรียบรอย  ใหทําการเกลี่ยแตงกลบหลุมบอ  และกําจัดเศษ 
วัสดุกอสรางใหสะอาดเรียบรอยดวย 

2.1.2   การวัดปริมาณงานและการจายคางาน  ( Measurement  &  Payment ) 
           งานถางปาและขุดตอเปนงานราคาตอหนวย  
 ( Unit  Cost )  หรืองานเหมาจาย    ( Lump Sum )  
ตาม แตที่กําหนดในสัญญา 
2.1.2.1  วิธีการวัดปริมาณงาน   
( Quantity  Measurement ) 
 การวัดปริมาณงาน  ใหวดัปริมาณจากพื้นที่ทางราบ 
 ( Projected  Area )  ตามทีไ่ดทําจริงตาม                                    
แนวตั้งฉากและขนานกับแนวศูนยกลางทาง 
 
 

2.1.2.1.1  แบบราคาตอหนวย  ( Unit  Cost )  ใหวัดปริมาณงานเปนพื้นที่  มีหนวยเปนตารางเมตร 
2.1.2.1.2  แบบเหมาจาย ( Lump Sum ) ใหวัดปริมาณงานเปนรอยละ ของปริมาณที่คาดวาจะตองทํางาน 
ทั้งหมด 

2.1.2.2   วิธีการจายคางาน  ( Payment ) 
           การจายคางานในรายการนี้  หมายรวมถึง  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
สําหรับงานจนแลวเสร็จเรียบรอยในราคาตามสัญญา   โดยใหแบงจายเปน  2  สวน 
              สวนที่  1  รอยละแปดสิบ  ( 80% )  ของปริมาณงานที่แลวเสร็จแตละงวด  จายเมื่อสงงานในงวดนั้น ๆ 
             สวนที่  2  รอยละยี่สิบ     ( 20% )  ของปริมาณงานแลวเสร็จแตละงวด   จายเมื่อไดทําการเกลี่ยแตง 
และกําจัดเศษวัสดุเมื่องานแลวเสร็จ  ( Final  Clean-up ) 
 

งาน  Clearing 
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2.2  งานตัดคันทาง  ( Roadway  Excavation ) 
 

                หมายถึง   การขุดดินเดิมหรือคันทางเดิม
เพื่อใหเปนคันทาง  หรือสวนของงานทาง  หรือเพื่อ
ประโยชนแกงานทาง    ไดรูปราง  ระดับ  และแนว  
ตามที่แสดงไวในแบบ    โดยวัสดุที่ขุดออกนี้อาจจะ
นําไปใช หรือนําไปทิ้งเสีย  และหมายรวมถึงการขุด
คุย  คลุกเคลา   เกล่ียแตงและบดทับใหไดความ
ราบเรียบและไดความแนนตามที่กําหนด 
 

 

2.2.1  วัสดุ  ( Material ) 
           งานตัดคันทางแบงตามประเภทของวัสดุและวัตถุประสงคของการตัดออกเปน 5 ประเภท ดังตอไปนี้ 

2.2.1.1  งานตัดดิน  ( Earth  Excavation ) 
             งานตัดดิน  หมายถึง  งานตัดคันทางโดยวัสดุที่ขุดนั้นเปนวัสดุดินทั่ว ๆ ไป  ซึ่งไมไดจําแนกเปน 
ประเภทตาม  ขอ  2.2.1.2 – ขอ   2.2.1.5   หรือไมไดกําหนดในแบบเปนอยางอื่น 

  2.2.1.2 งานตัดหินผุ( Soft  Rock Excavation )         
   งานตัดหินผุ  หมายถึง  งานตัดคันทางโดยวัสดุที่
ขุดขึ้นเปนหินผุ    ซึ่งจะพิสูจนทราบไดโดยใชรถดัน
ดินตีนตะขาบ ( Crawler Tractor ) พรอมติดตั้ง
อุปกรณใบคราด ( Ripper ) มีขนาด กําลังเครื่องยนต
ไมนอยกวา   270   แรงมา  อยูในสภาพใชงานไดดี
โดยมีน้ําหนักไมนอยกวา 28   เมตริกตัน  จึงจะ
สามารถขุดออกได  สวนการดําเนินการขุดหินผุ
หลังจากการพิสูจนทราบแลวจะใชเครื่องจักรกลชนิด
ใดก็ได 
 

 
 
 
 
 
 

37

งานตัดคันทาง Roadway  Excavation 

งานตัดหินผุ  Soft  Rock Excavation 
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2.2.1.3 งานตัดหินแข็ง  ( Hard  Rock  Excavation )  

 
            งานตัดหินแข็ง    หมายถึง   งานตัดคันทางโดยวัสดุที่ขุดนั้นเปนหินแข็งซึ่งตองใชวิธีการเจาะและ 
ระเบิด  ( Drilling & Blasting ) หรือวัสดุเปนประเภทหินลอย  ( Boulder )   ซึ่งมีขนาด  กอนละตั้งแต    
0.75  ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 

2.2.1.4 งานขุดวัสดุไมเหมาะสม  ( Unsuitable  Material  Excavation )        
 

  
                งานขุดวัสดุไมเหมาะสม  หมายถึง   งาน
ขุดวัสดุที่มีคุณภาพต่ําไม เหมาะสมสําหรับงาน
กอสรางนอกคันทางเดิมแตอยูภายในขอบเขตของคัน
ทางใหม  อันไดแก  เศษวัสดุตาง ๆ  ดินเลน  ดิน
อินทรีย   วัสดุไมพึงประสงคหรือวัสดุที่มีคุณภาพต่ํา
กวาชั้นทางนั้น ๆ แตไมรวมถึงวัสดุที่จัดเขาประเภท
ตามขอ  2.2.1.5 
 
 
 

2.2.1.5  งานขุดบริเวณดินออน ( Soft  Material  Excavation )    
          งานขุดบริเวณดินออน  หมายถึง  งานตัดคันทางโดยขุดวัสดุในบริเวณคันทางเดิมซึ่งออนตัว  และ 
ไมสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได  เพื่อเปล่ียนวัสดุใหมที่คุณภาพตามที่กําหนดไวมาแทนที่ 
 
 

งานขุดวัสดุไมเหมาะสม 
Unsuitable  Material  Excavation 

งานตัดหินแข็ง  Hard  Rock  Excavation 
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2.2.2  เครื่องจักรและเครือ่งมือ  ( Equipment )  
                 ผูรับจางจะตองจดัหาเครื่องจกัรและเครื่องมือที่เหมาะสมกบังานตัดคันทางแตละประเภทและไดรับ
ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานใหใชงานได 
2.2.3  วธิีการกอสราง 
2.2.3.1  งานตัดคันทาง  ตองตัดใหไดตามรูปแบบ ระดับ และแนวตามที่แสดงไว ในแบบ หรือตามที่นายชาง 
ผูควบคุมงานกําหนด  ในกรณีที่ดินเดิมแบงเปนชั้น ๆ  แตละประเภทวัสดุ    ใหทําการตัดโดยการเปลี่ยนลาด 
ดินตัด  ( Back  Slope )   และมีพักลาดดินตัด  ( Step )  ตามที่แสดงรายละเอียดไวในแบบ โดยลาดดินตัด 
จะแตงใหประณีตเรียบรอยปราศจากวัสดุแตกหลุดซึ่งอาจเลื่อนไหลลงมาได 
2.2.3.2  วัสดุที่ตัดออกนอกเหนือจากสวนที่นําไปใชแลว   จะตองขนไปทิ้งในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวในแบบ 
หรือในบริเวณพื้นที่เหมาะสม  ตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร  โดยใหมีสภาพเรียบรอยไมเปน
อุปสรรคและกีดขวางทางระบายน้ําใด ๆ  หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกงานทาง  และทรัพยสิน
ของกรมทางหลวงและผูอ่ืน 
2.2.3.3  ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ตัดออกไปใชกับงานสวนอื่น   จะตองทําการถางปาและขุดตอใหสะอาดเรียบ 
รอยกอนเริ่มงานตัดคันทาง เพื่อไมใหมีวัชพืชหรือส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ  ปะปนไปกับวัสดุที่จะนําไปใช 
2.2.3.4  การตัดทําชั้นดินคันทาง  เมื่อตัดถึงระดับงานดิน ( Finished Sub grade ) ถาวัสดุมีคุณภาพใชได  
ใหขุดคุย  ( Scarify )  ลึก  150  มิลลิเมตร   แลวคลุกเคลาเกลี่ยแตง   และบดทับใหไดรูปรางระดับ  แนว  
และความแนน  ตามที่กําหนดและแสดงไวในแบบ 
                การดําเนินการใตระดับงานดินนี้  ใหถือเปนสวนหนึ่งของงานตัดคันทางโดยจะไมวัดจายคางาน
ใหหากวัสดุที่ตัดถึงระดับงานดินเปนดินที่มีคุณภาพใชไมได       ตามขอกําหนดใหตัดลงไปอีก  150  
มิลลิเมตร  หรือตามที่ระบุไวในแบบ  แลวเกลี่ยแตง  บดทับใหแนน  ตามที่กําหนดและแสดงไวในแบบ 

2.2.4  การตรวจสอบ  ( Construction  Control ) 

2.2.4.1  การตรวจสอบคาระดับ  ( Elevation  Check ) 
งานตัดคันทางเฉพาะที่ทําชั้นดินคันทางจะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ      โดยเมื่อตรวจสอบ 

ดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร  ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทางมีความแตกตางไดไม
เกิน 10 มิลลิเมตร และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไมเกิน  15  มิลลิเมตร  การ
ตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร   หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

2.2.5  การวดัปริมาณงานและการจายคางาน 

2.2.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
              การวัด  และการคํานวณหาปริมาณตัดคันทาง  ใหวัดปริมาณเปนปริมาตร  ( Volume )  โดยวัด
เนื้องานจากระดับกอนที่ทํางานถางปา   ขุดตอ    และหาพื้นที่หนาตัดดวยวิธีคูณไขว  ( Co-Ordinate 
Method )  
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และใชวิธีเฉลี่ยพื้นที่หนาตัด   ( Average End Area Method )  ในการคํานวณหาปริมาตรของงานตัดคัน
ทาง  โดยใชระยะทางตามแนวศูนยกลางทาง   โดยทั่วไปใหใชพื้นที่หนาตัดทุกระยะ  25  เมตร   แตหากเปน
งานในภูมิประเทศภูเขา  หรือตองการความละเอียดในการคํานวณมากขึ้น   ระยะทางอาจลดลงเปน  12.50  
เมตร  หรือ  5.00  เมตร  ตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
2.2.5.2  วิธีการจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้   หมายรวมถึง   คาเครื่องจักร   คาแรงงาน  และอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อ 
การกอสรางใหถูกตองเรียบรอย   ตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด   ใน 
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
 

2.3  งานถมคันทาง  ( Embankment ) 

2.3.1  งานดินถมคันทาง (Earth  Embankment ) 
              
                   หมายถึง  การกอสรางถมคันทาง  และ
การตัดลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันได    
( Benching ) เพื่อถมขยายคันทาง  รวมทั้งการกลบ
แตงหลุมบอตาง ๆ ที่ไมไดระบุเปนงานรายการอื่น
โดยการจัดหาดินหรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณภาพถูกตอง
ตามขอกําหนด  จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบแลว
มาถมเปนคันทาง  โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหได
แนว  ระดับ  และรูปรางตามที่แสดงไวในแบบ 
 

2.3.1.1  วัสดุ 
                  ดิน  หรือวัสดุอ่ืนใด  ตองเปนวัสดุที่ปราศจากหนาดิน  และ วัชพืช    จากแหลงที่ไดรับความเห็น 
ชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว  สวนที่จับตัวกันเปนกอนหรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกวา  50  มิลลิเมตร 
จะตองกําจัดออกไปหรือทําใหแตกและผสมเขาดวยกันใหมีลักษณะสม่ําเสมอ 
2.3.1.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
                  กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ       ที่จําเปนจะตองใชในการ 
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน  ทั้งนี้ตองเปน  แบบ  ขนาดและอยูในสภาพ 
ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 
 
 

งาน  Earth  Embankment 
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2.3.1.3  วิธีการกอสราง 

2.3.1.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                    ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                    ดินจากแหลงทีผ่านการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว   และเตรียมที่จะนํามาใชในงานชัน้ดินถม 
คันทางหากไมไดนํามาลงบนดินเดิมหรือคนัทางเดิมที่ไดเตรียมไวโดยตรงใหกอง   (Stockpile)   ไวเปนกอง ๆ  
ในปริมาณที่พอสมควร 
                    บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน  โดยปราศจาก 
ส่ิงที่ไมพึงประสงคตาง ๆ 
                    ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                    กอนเริ่มงานดนิถมคันทาง     ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ   เชน   เครื่องจกัรและ 
เครื่องมือในการทํางาน  และเครื่องหมายในการควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง   ทั้งนี้จะตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
                    ผูรับจางจะตองเกลี่ยและกลบแตงหลุมบอที่มีอยูเดิม  หรือสวนที่เกิดจากการถางปาและขุดตอ   
แลวบดทับใหแนนและเรียบรอยกอนที่จะเริม่งานดินถมคนัทาง 
 

     ดินเดิมหรือลาดคันทางของถนนเดิม ซึ่งอยูต่ํากวา
ระดับคันทางทีจ่ะทําการกอสรางใหมนอยกวา  1  
เมตร  ตามแบบ  หลังจากกําจัดส่ิงไมพึงประสงคตาง 
ๆ ออกหมดแลว     หรือหลังจากไถคราดผิวทางเดิม
แลว จะตองทําการบดทับชั้น 150 มิลลิเมตรสุดทาย 
วัดจากระดับดนิเดิมหรือผิวถนนเดิมลงไปให 
ไดความแนนแหงของการบดทับไมนอยกวารอยละ  
95 ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลอง   
ตาม  ทล.-ท.  107  “วิธีการทดลอง  Compaction  
Test  แบบมาตรฐาน” 

                    ถามิไดกําหนดไวในแบบเปนอยางอื่น ทางเดิมที่ยังไมมีผิวถาวรและตองการจะถมคันทางใหสูง 
ขึ้นอีกไมเกิน  300  มิลลิเมตร  จะตองไถคราดผิวทางเดิมไมนอยกวา  150  มิลลิเมตรแลวบดทับรวมไปพรอม 
กับชั้นใหมของชั้นดินถมคันทางนั้น  ความหนาของชั้นที่ไถคราดรวมกับวัสดุใหมจะตองไมเกินความหนาแตละ 
ชั้นที่กําหนดไวตามขอ  2.3.1.3.3  
                    ในกรณีที่จะกอสรางคันทางตามลาดเชิงเขาหรือจะทําการกอสรางขยายคันทางใหมบนคันทาง 
เดิม  ใหตัดลาดเชิงเขาหรือลาดคันทางเดิมเปนขั้นบันได  จากปลายเชิงลาดจนถึงขอบไหลทาง    ใหเกลี่ยแผ 
วัสดุสม่ําเสมอในแนวราบ  มีความกวางพอที่เครื่องมือบดทับที่เหมาะสมลงไปทํางานได     โดยกําหนดวาให 
ดําเนินการกอสรางเปนชั้น ๆ  โดยใหมีความหนาแตละชั้นตาม  ขอ  2.3.1.3.3 

งานบดอัดดินเดิม  Foundation  Compact 
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   การเตรียมการกอนการกอสรางนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของงานดินถมคันทาง   โดยจะไมวัดจาย 
คางานให 

2.3.1.3.2  การกอสราง 
                    ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ  2.3.1.3.1  แลว     ใหราดน้ําชั้นดินเดิมหรือคันทางเดิมที่ 
ไดเตรียมไวแลวใหเปยกชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด   ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนดินไปปูบนชั้นที่ไดเตรียมไว  
 แลวตีแผ  เกลี่ยวัสดุ  คลุกเคลา  ผสมน้ํา  โดยที่ประมาณวาใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture  
Content ± 3% 
                    หลังจากเกลี่ยแตงดินจนไดที่แลวใหทําการบดทับทันทีดวยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสมบดทับ 
ทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอ  จนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกําหนด 
                    การดําเนินการกอสรางดังที่กลาวมาแลวนี้ใหทําเปนชั้น ๆ โดยใหมีความหนาของแตละชั้น 
ตามขอ  2.3.1.3.3  หากผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางตามวิธีดังกลาวได  และประสงคจะดําเนินการ 
วิธีอ่ืนใดจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน  และเมื่อไดกอสรางจนเสร็จข้ันสุดทายแลวให 
เกลี่ยดินจนไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด   และรูปตัดตามที่ไดแสดงไวในแบบ  ไมมีหลุมบอหรือวสัดุที่ 
หลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว 
                    สวนของคันทางที่อยูติดขางทอ   หรือคอสะพาน   หรือบริเวณใดก็ตามที่เครื่องมือบดทับขนาด 
ใหญไมสามารถจะเขาไปบดทับไดทั่วถึง  ใหใชเครื่องมือบดทับขนาดเล็กที่นายชางผูควบคุมงานเห็นวา 
เหมาะสมเขาไปทําการบดทับแทน  และใหทําการกอสรางเปนชั้น ๆ  ตามขอ  2.3.1.3.3 
2.3.1.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                    การกอสรางชั้นดินถมคันทางใหกอสรางเปนชั้น ๆ   โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไมเกิน   
150  มิลลิเมตร 
                    ผูรับจางอาจกอสรางชั้นดินถมคันทางใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา  150  มิลลิเมตรแตไม 
เกิน 200  มิลลิเมตร  ก็ได    ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสม  แสดงวิธีการปฏิบัติ 
งาน และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200-500 เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  หากพบวา 
ระหวางการกอสรางมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของดินถมคันทางสวนบน   และสวนลางไมไดตาม 
ขอกําหนด   นายชางผูควบคุมงานอาจพจิารณาระงับการกอสรางดินถมคันทางหนาชั้นละมากกวา  150   
มิลลิเมตร 
                    นายชางผูควบคุมงานจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลาแลว     หากพบวาตอนใด 
คุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจนไดวัสดุที่มีคุณภาพถูกตอง 
2.3.1.3.4  การบํารุงรักษาและการเปดจราจร 

                    หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทุกอยางแลว  ในกรณีที่ผูรับจางยังไม 
ทําการกอสรางชั้นทางในชั้นถัดไป  ถาตองการเปดใหการจราจรผานในฤดูฝนควรใชวัสดุที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมที่จะใชทําชั้นทางในชั้นถัดไป   เชน  วัสดุมวลรวม  ปดทับหนาไวเพื่อปองกันดินถมคันทางเสียหาย  
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ถูกทําลายเปนรองลอและบวม   คาใชจายในการนี้  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 

2.3.1.4  การตรวจสอบ 

2.3.1.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 

                    งานดินถมคันทางที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ โดยเมื่อทํา 
การตรวจดวยบรรทัดตรง  ยาว  3.00  เมตร     ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทางมีความ 
แตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร   และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไมเกิน  15 
มิลลิเมตร   การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตรหรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็น 
สมควร  ตอนใด ที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข  โดยการปาดออก  หรือร้ือแลวกอสรางใหม 

2.3.1.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

2.3.1.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 

                    การวัดและการคํานวณหาปริมาณงานของงานดินถมคันทางนั้น    ใหวัดปริมาณเปนปริมาตร   
โดยวัดเนื้องานจากระดับกอนที่จะทํางานถางปา   ขุดตอ    หรือการเกลี่ยแตงคันทางเดิมหรือการตัดลาดคัน 
ทางเดิมเปนแบบขั้นบันไดเพื่อขยายคันทาง  และหาพื้นที่หนาตัดดวยวิธีคูณไขวและใชวิธีเฉลี่ยพื้นที่หนาตัด 
ในการคํานวณหาปริมาตรของงานดินถมคันทาง    โดยใชระยะทางตามแนวศูนยกลางทาง  โดยทั่วไปใหใช 
พื้นที่หนาตัดทุกระดับ  25  เมตร   แตหากเปนงานในภูมิประเทศเปนภูเขาหรือตองการความละเอียดในการ 
คํานวณมากขึ้นระยะทางอาจลดลงเปน 12.50  เมตร  หรือ  5.00  เมตร  ตามดุลยพินิจของนายชางควบคุม 
งาน  ทั้งนี้ใหหักปริมาตรสวนที่ถูกแทนที่ดวยทอกลม  ทอเหลี่ยม  และสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ ออก ปริมาณ 
งานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
                    กรณีงานดินถมคันทางแทนที่งานขุดบริเวณดินออน   ใหคํานวณจากความกวาง  ยาวและลึก 
ตามที่ทําการกอสราง 
2.3.1.5.2  วิธีการจายคางาน 
                    การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่น ๆที่จํา 
เปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอย  ตามขอกําหนด     โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ 
งวดในราคาตอหนวยตามสัญญา 
2.3.2  งานทรายถมคันทาง  ( Sand  Embankment ) 
                หมายถึงการกอสรางถมคันทาง   และการตัดลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันได     เพื่อถมขยาย 
คันทาง   รวมทั้งการกลบแตงหลุมบอตาง ๆ    ที่ไมไดระบุเปนงานรายการอื่นดวยทรายที่มีคุณภาพถูกตอง 
ตามขอกําหนด  จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบแลวมาถมเปนคันทาง    โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหได 
แนว  ระดับ  และรูปราง  ตามที่แสดงไวในแบบ 
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2.3.2.1  วัสดุ 
                    ทรายหรือวัสดุอื่นใด    ตองเปนวัสดุที่ปราศจากกอนดินเหนียว   ( Clay  Lump )    หนาดิน 
( Top  Soil ) และวัชพืช  จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
2.3.2.2   เครื่องจักรและเครื่องมือ 
                    กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ  ที่จําเปนจะตองใชในการ 
ดําเนินงานทางดานวัสดุ และการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน  ทั้งนี้ตองเปนแบบ  ขนาดและอยูในสภาพ 
ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

2.3.2.3  วิธีการกอสราง 
2.3.2.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                 ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                 ทรายจากแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว  และเตรียมที่จะนํามาใชงานชั้นทราย 
ถมคันทาง    หากไมไดนํามาลงบนดินเดิมหรือคันทางเดิมที่ไดเตรียมไวโดยตรง      ใหกองไวเปนกอง ๆ ใน 
ปริมาณที่พอสมควร  หามกองวัสดุสูงกวาความสูงของระดับหลังทางภายในเขตทาง 
                 สําหรับทรายที่ไดจากแหลงหลาย ๆ แหง ซึ่งผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลวถาจะนํามาลง 
บนดินเดิมหรือคันทางเดิมที่ไดเตรียมไวแลวโดยตรง ใหแยกลงแตละแหลงเปนแตละชวงไปชวงละประมาณ   
200 - 500  เมตร  หรือตามที่นายชางผูควบคุมงานกําหนด    ถาประสงคจะนํามากองเพื่อเตรียมไวใชงานถม 
คันทาง  ก็ใหแยกกองวัสดุแตละแหลงออกจากกันในปริมาณที่พอสมควร  หากไมสะดวกในการควบคุม 
คุณภาพจากแหลง  ก็ใหกองวัสดุเปนกองๆ   แยกกันไปแตละแหง  แลวดําเนินการเก็บตวัอยางทดสอบคุณภาพ 
                 บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจาก 
ส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ 
                 ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     กอนเริ่มงานทรายถมคันทาง  ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน  เครื่องจักรและ 
เครื่องมือในการทํางาน  และเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง    ทั้งนี้จะตองไดรับความ 
เห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 

           กรณีบริเวณพื้นที่ที่จะทําการกอสรางเปน 
บอดินขุดหรือคูน้ําซึ่งมีเลน  หรือวัสดุไมพึงประสงค   
ตกตะกอนทับถมอยู  จะตองดําเนินการใหวัสดุ 
ดังกลาวออกไปพนสวนที่จะเปนฐานรองรับคันทาง   
โดยอาจดําเนินการไดหลายวิธี  เชน  ใชเครื่องจักรตัก
ออกสูบน้ําออกบางสวน  แลวใชทรายที่คุณภาพใชได
ถมไลเลนโดยการถมไลจากเลนกึ่งกลางทาง  หรือ
จากเชิงลาดคันทางเดิมออกไปทางดานขางทางจน 

การถมทรายไลเลน 
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พนบริเวณที่ตองการ ไมมีเลนเหลือตกคาง  อันอาจยังความเสียหายใหแกตัวคันทางได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ 
ของนายชางผูควบคุมงานที่จะพิจารณาเลือกใชวีการที่เหมาะสม 

                     การถมทรายไลเลน  ใหดําเนินการจนระดับทรายอยูพนระดับน้ําในขณะทําการกอสรางไมเกิน  
200  มิลลิเมตร  และการทดสอบความแนนของการบดทับชั้นถมทรายไลเลนนี้ใหทดลองตั้งแตชั้นที่อยูเหนือ 
ระดับน้ํา  200  มิลลิเมตร  เปนตนไป  โดยจะตองบดทับใหไดความแนนแหงของการบดทับ ไมนอยกวารอยละ  
95 ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม  ทล.-ท.  108  “วิธีการทดลองCompaction  Test  แบบ 
สูงกวามาตรฐาน” 
2.3.2.3.2  การกอสราง 
                     ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ  2.3.2.3.1  แลว  ใหใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนทรายไป 
ถมคันทาง แลวตีแผ คลุกเคลา ผสมน้ํา  โดยที่ประมาณวาใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum  Moisture  Content 
± 3% 
                     หลังจากเกลี่ยแตงจนไดที่แลวใหทําการบดทับทันทีดวยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสมบดทับทั่ว 
ผิวหนาสม่ําเสมอ  จนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกําหนด 
                     การดําเนินการกอสรางตามที่ไดกลาวมาแลวนี้ใหทําเปนชั้น ๆ   โดยใหมีความหนาของแตละ 
ขั้นตามขอ  2.3.2.3.3   หากผูรับจางไมสามารถจะทําการกอสรางตามวิธีดังกลาวไดและประสงคจะดําเนิน 
 

 
การวิธีการอื่นใด  จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน  และเมื่อไดกอสรางถมคันทางเสร็จชั้น 
สุดทายแลว  ถาไมตองทิ้งไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว  ( Waiting   Period )   ตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 
พิเศษ  ใหเกลี่ยทรายจนไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาดและรูปตัดตามที่แสดงในแบบ  บดทับจนไดความ 
แนนตามที่กําหนด  แลวกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที 
                     กรณีตองทิ้งไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไวตามที่กําหนดไวในขอกําหนดพิเศษ  เมื่อครบกําหนด 
ระยะเวลาแลว  ใหตรวจสอบระดับผิวชั้นทรายถมคันทางและทําการปรับระดับ  แลวเสริมดวยทรายที่มี 
คุณภาพถูกตองกอสรางขึ้นมาเปนชั้น ๆ  ตามวิธีการขางตนจนเสร็จชั้นสุดทายเกลี่ยแตงจนไดแนว  ระดับ   

งาน  Sand  Embankment 
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ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่แสดงในแบบ บดทับจนไดความแนนตามที่กําหนด  แลวกอสรางชั้นทางชั้น 
ถัดไปปดทับทันที 
                     กรณีตองกอสรางดวยวิธี Preload ดวยน้ําหนักสวนที่เกิน  ( Surcharge )     ใหดําเนินการถม 
ทรายเปนชั้น ๆ  โดยใหมีความหนาของแตละชั้น ตามขอ  2.3.2.3.3  จนไดระดับ Preload  Elevation   แลว 
ใหทิ้งไวตามระยะเวลาที่กําหนดในขอกําหนดพิเศษ  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหตักวัสดุสวนที่เกินออก 
จนไดระดับประมาณชั้นสุดทายของคันทาง  ทําการปรับระดับแลวเสริมดวยทรายที่คุณภาพใชได  เกลี่ยแตง 
จนไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด   และรูปตัด ตามที่ แสดงในแบบ  บดทับจนไดความแนนตามที่กําหนด   
แลวกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที 
                     กรณีตองกอสรางขยายคันทางเดิม      ใหทําการตัดเชิงลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันไดจาก 
ปลายเชิงลาดจนถึงขอบไหลทาง    โดยใชเครื่องจักรที่เหมาะสมดําเนินการแลวถมทรายเปนชั้น ๆ   ใหความ 
หนาของแตละชั้น  ตามขอ  2.3.2.3.3 
                     ใหทําการปองกันลาดคันทาง  ( Slope  Protection )  เพื่อปองกันน้ําเซาะทรายถมโดยเร็วที่สุด 
ดวยดินเหนียวหนาไมนอยกวา  200  มิลลิเมตร  หรือตามที่กําหนดไวในแบบแลวปลูกหญา 

2.3.2.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
     การกอสรางชั้นทรายถมคันทางใหกอสรางเปนชั้น ๆ โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไมเกิน  
200  มิลลิเมตร 

2.3.2.3.4  การวัดการทรุดตัวของคันทาง 
                     กรณีตองการหาอัตราการทรุดตัวและหาปริมาณการทรุดตัวของทรายถมคันทาง   ให

ดําเนนิการ 
ติดตั้งแผนทรุดตัว  ( Settlement  Plate )  โดยดําเนินการตาม  ทล.-ม. 101  “มาตรฐานการติดตัง้แผนทรุดตวั” 
 

ชานทาง
(Berm)

w 2/ w 2/

CL

CL

CLCL

รูปที่ 2  ตัวอยางตําแหนง Settlement Plate

Median

แผนพื้นไมอัดชนิดใชงานภายนอก
หนา        20 มม.
หรือเหล็กหนา         6 มม.

≥
≥

แผนเหล็กขนาด
150 มม.  x  150 มม.  x  6 มม.
ยึดหรือเชื่อมเขากับแผนพื้น

500 มม.
เชื่อมรอบ

ลักษณะของ Settlement Plate

50
0 ม

ม.

Stiffener หนา 6 มม.
เชื่อมยึดแกนเหล็ก
และแผนเหล็ก

แกนเหล็ก  ø  25 มม.  หรือ
ทอเหล็ก  ø  36 มม.

ขอตอหรือเชื่อมตอ
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2.3.2.3.5  การบํารุงรกัษาและการเปดจราจร 
                     ในระหวางการกอสรางถาจําเปนจะตองเปดการจราจรเปนบางชวงบางตอน     ใหใชวัสดุที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสม  เชน  วัสดุมวลรวม  ปดทับชั่วคราวเพื่อใหการจราจรผาน คาใชจายในการนี้  ผูรับจาง 
ตองเปนผูรับผิดชอบทั้งส้ิน 

2.3.2.4  การตรวจสอบ 

2.3.2.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                     งานทรายถมคันทางที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบโดยเมื่อ 
ทําการตรวจสอบดวยบรรทัด  ยาว  3.00  เมตร  ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทางมีความ 
แตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร  และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่กําหนดไวในแบบไดไมเกิน   
15  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร   หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุม 
งานเห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข  โดยการปาดออกหรอืร้ือแลวกอสรางใหม 

2.3.2.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

2.3.2.5.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                     การวัด  และการคํานวณหาปริมาณงาน     ของงานทรายถมคันทางนั้น     ใหวัดปริมาณเปน 
ปริมาตรโดยวัดเนื้องานจากระดับกอนที่จะทําการถางปา   ขุดตอ    หรือการเกลี่ยแตงคันทางเดิมหรือการตัด 
ลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันไดเพื่อขยายคันทาง  และหาพื้นที่หนาตัดดวยวิธีคูณไขว   และใชวิธีเฉล่ียพื้น 
ที่หนาตัดในการคํานวณหาปริมาตรของงานทรายถมคันทางโดยใชระยะทางตามแนวศูนยกลางทาง  โดย 
ทั่วไปใหใชพ้ืนที่หนาตัดทุกระยะ  25  เมตร   แตหากเปนงานที่ตองการความละเอียดในการคํานวณมากขึ้น 
ระยะทางอาจลดลงเปน  12.50  เมตร  หรือ  5.00  เมตร  ตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  ทั้งนี้ใหหัก 
ปริมาตรสวนที่ถูกแทนที่ดวยทอกลม  ทอเหล่ียม  และส่ิงสาธารณูปโภคตาง ๆ  ออก     ปริมาณงานมีหนวย 
เปนลูกบาศกเมตร 
                     กรณีงานทรายถมคันทางแทนที่งานขุดบริเวณดินออน     ใหคํานวณจากความกวาง  ยาวและ 
ลึก  ตามที่ทําการกอสราง 

2.3.2.5.2  วิธกีารจายคางาน 
                     การจายคางานตามรายการนี้ หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักรคาแรงงานและอื่น ๆ  ที่ 
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอย  ตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแต 
ละงวดในราคาตอหนวยตามสัญญา 

2.3.3  งานหินถมคันทาง  ( Rock  Embankment ) 
                     หมายถึง  การกอสรางถมคันทาง  และการตัดลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันไดเพื่อถมขยาย 
คันทาง  ดวยวัสดุหินที่มีคุณภาพถูกตองตามขอกําหนด  จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบแลว  มาถมเปนคัน 
ทาง  โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหไดแนว  ระดับ  และรูปรางตามที่แสดงไวในแบบ 
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2.3.3.1  วัสดุ 
2.3.3.1.1  ชั้นหินถมคันทาง 
                     หิน   ที่จะนํามาใชเปนหินถมคันทาง    ตองเปนหินคละกันจากขนาดใหญไปหาเล็กปราศจาก 
ส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ  โดยไดรับความเห็นชอบใหนํามาใชไดจากนายชางผูควบคุมงานแลว 

2.3.3.1.2  ชั้นปรับระดับและชั้นบนสุด 
                     ชั้นปรับระดับและ   ชั้นบนสุด     ใหใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติของวัสดุ 
สําหรับงานถมคันทาง   

2.3.3.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
                     กอนเริ่มงาน   ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ  ทีจ่ําเปนจะตองใชในการ 
ดําเนนิงานทางดานวัสดุ  และการกอสรางไวใหพรอมทีห่นางาน  ทัง้นี้ตองเปนแบบ  ขนาดและ  อยูในสภาพ 
 ที่ใชไดอยางมปีระสิทธิภาพตามทีน่ายชางผูควบคุมงานเหน็สมควร 

2.3.3.3  วิธีการกอสราง 
2.3.3.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                     กอนเริ่มงานหินถมคันทาง  ผูรับจางจะตองเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  เชน   เครื่องจักร 
และเครื่องมือในการทํางาน       และเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสรางทั้งนี้จะตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
         กรณีที่จะกอสรางคันทางตามลาดเชิงเขา  หรือตองขยายคันทางใหมบนคันทางเดิมใหตัดลาด 
เชิงเขา  หรือลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันได  โดยใชเครื่องจักรที่เหมาะสมดําเนินการความกวางและความ 
สูงของขั้นบันไดใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน    แตทั้งนี้ความสูงตองไมเกินความหนาที่กําหนด 
ไวในขอ  2.3.3.3.3 

2.3.3.3.2  การกอสราง 
                     ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ  2.3.3.3.1  แลว    ใหใชเครื่องจักรที่เหมาะสมนําหินไปปู 
และเกลี่ยบนชั้นดินเดิมที่ไดเตรียมไวแลวใหเต็มแตละชั้น   โดยที่หินกอนที่มีขนาดใหญจะรองพื้นและ 
หินกอนขนาดเล็กจะแทรกอยูระหวางหินขนาดใหญแผกระจายทั่วกัน  ความหนาของแตละชั้นและขนาด 
ของหินที่ใชใหเปนไปตามขอ  2.3.3.3.3  ใหใชเครื่องจักรบดทับที่เหมาะสมบดทับ  จนชั้นหินถมไมมีการ 
ขยับตัว  และไมมีการทรุดตัวแลว  ก็ใหทําการกอสรางชั้นถัดไปได 

2.3.3.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                     การกอสรางหินถมคันทางชั้นลางใหกอสรางเปนชั้น ๆ  โดยใหมีความหนาชั้นละไมเกิน 1  
เมตร  และขนาดหินเปนไปตามขอ  2.3.3.1.1  
                     การกอสรางหินถมคันทางชั้นบนใหกอสรางเปนชั้น ๆ  อยางนอย  2  ชั้น    โดยใหมีความหนา 
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ชั้นละไมเกิน  250  มิลลิเมตร  และขนาดหินเปนไปตามขอ  2.3.3.1.1  
                     หากจําเปนตองกอสรางคันทางชั้นปรับระดับและชั้นบนสุด    ใหกอสรางอยางนอย 1  ชั้นโดย 
ใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไมเกิน  150  มิลลิเมตร  และวัสดุเปนไปตามขอ  2.3.3.1.2 
2.3.3.4  การตรวจสอบ 
2.3.3.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                     งานกอสรางหินถมคันทางที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีรูปรางตามแบบมีคาระดับ 
แตกตางไปจากคาระดับที่กําหนดที่กําหนดไวในแบบไดไมเกิน  25  มิลลิเมตร    การตรวจสอบคาระดับให 
ทําทุกระยะ 25 เมตร  หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควรตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไขให 
ถูกตอง 
2.3.3.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
2.3.3.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
                    การวัดและการคํานวณหาปริมาณงานของงานดินถมคันทางนั้น    ใหวัดปริมาณเปนปริมาตร   
โดยวัดเนื้องานจากระดับกอนที่จะทํางานถางปา  ขุดตอ  และหาพื้นที่หนาตัดดวยวิธีคูณไขว  และใชวิธี 
เฉลี่ยพื้นที่หนาตัดในการคํานวณหาปริมาตรของงานดินถมคันทาง  โดยใชระยะทางตามแนวศูนยกลางทาง    
โดยทัว่ไปใหใชพื้นทีห่นาตัดทุกระดับ   25   เมตร     แตหากเปนงานในภูมิประเทศเปนภูเขาหรือตองการ 
ความละเอยีดในการคํานวณมากขึ้น  ระยะทางอาจลดลงเปน 12.50  เมตร  หรือ  5.00  เมตร  ตามดุลย 
พินิจของนายชางควบคุมงาน  ทัง้นี้ใหหกัปริมาตรสวนที่ถูกแทนที่ดวยทอกลม   ทอเหลี่ยม     และสิ่ง 
สาธารณูปโภคตาง ๆ ออก  ปริมาณงานมหีนวยเปนลูกบาศกเมตร 

2.3.3.5.2  วิธีการจายคางาน 
                    การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่น ๆที่จํา 
เปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอย  ตามขอกําหนด     โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ 
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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2.4  งานวัสดุคัดเลือก  ( Selected  Material ) 
2.4.1  งานวสัดุคัดเลือก  ข. ( Selected  Material B ) 

                    หมายถึง  การกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.  บนชั้นดินถมคันทาง     หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว 
แลวดวยวัสดุที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตง  และบดทับใหไดแนว  ระดับ  และรูปรางตามที่ 
แสดงไวในแบบ 

2.4.1.1  วัสดุ 
                    วัสดุมวลรวม  ( Soil  Aggregate )  หรือทราย  หรือวัสดุอื่นใด    ตองเปนวัสดุที่มีความคงทน 
ปราศจากกอนดินเหนียว  และวัชพืชอื่น ๆ    จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว   
สวนที่จับตัวกันเปนกอน  หรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกวา  50  มิลลิเมตร  จะตองกําจัดออกไปหรือทําใหแตก 
และผสมเขาดวยกันใหมีลักษณะสม่ําเสมอ 

2.4.1.2  เครือ่งจักรละเครื่องมือ 
                     กอนเริ่มงาน  ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ ที่จาํเปนจะตองใชในการดํา 
เนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน  ทั้งนี้ตองเปนแบบ  ขนาดและอยูในสภาพที่ใชได 
อยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคมุงานเห็นสมควร 

2.4.1.3  วิธีการกอสราง 

2.4.1.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     วัสดุจากแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว     และเตรียมที่จะนํามาใชทําชัน้วัสดุ 
คัดเลือก  ข.  หากไมไดนํามาลงบนชั้นดินถมคันทาง  หรอืชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรงใหกองไวเปนกอง ๆ   
ในปริมาณที่พอสมควร 
                 บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ   จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจาก 
ส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ 
                 ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     ชั้นดินถมคนัทางหรือชัน้อื่นใดที่จะตองรองรับชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.  จะตองเกลี่ยแตงและบดทับ 
ใหได  แนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                     กอนลงวัสดุ   ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน  เครื่องจักร  และเครื่องมือในการ 
ทํางานและเครือ่งหมายควบคมุการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง     ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากนาย 
ชางผูควบคุมงานแลว 

2.4.1.3.2   การกอสราง 
                    ภายหลังจากทีไ่ดดําเนินการตามขอ  2.4.1.3.1  แลว   ใหราดน้ําชั้นดินถมคันทางหรอืชัน้อื่นใด 
ที่รองรับชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.  ใหเปยกชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด  ใชเครือ่งจักรที่เหมาะสมขนวัสดุไปปูลงบน 
ชั้นดินถมคันทาง  หรือชัน้อื่นใดที่ไดเตรียมไว  แลวตีแผ  เกลี่ยวัสดุ  คลุกเคลา  ผสมน้ํา     โดยที่ประมาณวา 
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ใหมีปริมาณน้าํที ่Optimum  Moisture  Content ± 3% 
                    หลังจากที่ไดเกลี่ยแตงวัสดุจนไดที่แลว    ใหทําการบดทบัทันทีดวยเครือ่งมือบดทับที่เหมาะสม 
บดทับทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอ   จนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกําหนด   เกลี่ยแตงวัสดุใหไดแนว   
ระดับ  ความลาด  ขนาด  และรูปตัดที่ไดแสดงไวในแบบ ไมมีหลุมบอ หรือวัสดุที่หลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว 
                    กรณีใชทรายเปนวัสดุคัดเลือก ข. ใหทําการปองกันลาดคันทางทั้งสองขางดวยวัสดุซึ่งนายชาง- 
ผูควบคุมงานพิจารณาแลวยอมใหใชไดเพื่อปองกันทรายไหลออกขาง     และหากตองการเปดการจราจรใหใช 
วัสดุมวลรวมปดทับหนาเพื่อปองกันความเสียหาย 
 

2.4.1.3.3  การควบคุมคุณภาพการกอสราง 
                     การกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.  ใหกอสรางเปนชั้น ๆ   โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไม 
เกิน  150  มิลลิเมตร   
                     ผูรับจางอาจกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.  ใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา  150  มิลลิเมตรแต 
ไมเกิน  200  มิลลิเมตร  ก็ได   ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสมแสดงวิธีการปฏิบัติ 
งานและตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200 - 500  เมตร  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ หากพบวาระหวาง 
การกอสรางมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของวัสดุคัดเลือก  ข.  สวนบนและสวนลางไมไดตามขอกําหนด  นาย 
ชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการกอสรางวัสดุคัดเลือก  ข.  หนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
                    นายชางผูควบคุมงานจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลาแลว        หากพบวาตอนใด 
คุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนด       ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจนไดวัสดุที่มีคุณภาพถูกตอง 

2.4.1.3.4  การบํารุงรักษาและการเปดจราจร 
                    หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทุกอยางแลว  ในกรณีที่ผูรับจางยังไมทํา 
การกอสรางชั้นทางในชั้นถัดไป  ถาตองการเปดใหการจราจรผาน  ใหทําการบํารุงรักษาดวยการพนน้ําบาง ๆ   
ลงไปบนผิวหนาของชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.   ที่กอสรางเสร็จแลวใหชุมชื้นตลอดเพื่อปองกันไมใหฝุนฟุงกระจาย  
เปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร 

2.4.1.4  การตรวจสอบ 
2.4.1.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                     งานวัสดุคัดเลอืก  ข. ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว   จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบโดยเมื่อ 
ทําการตรวจสอบดวยบรรทัด  ยาว  3.00  เมตร  ทั้งตามแนวขนานและตัง้ฉากกับแนวศูนยกลางทาง มีความ 
แตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร       และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไมเกิน  15   
มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทาํทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวา   ตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็น 
สมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข  โดยการปาดออกหรอืรื้อแลวกอสรางใหม 
 
 



 41

2.4.1.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

2.4.1.5.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                     การวัดปริมาณงานวัสดุคัดเลอืก  ข.    ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับและทดสอบ 
ความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลว  โดยวดัเปนปริมาตรบดอัดแนนตามที่ไดกอสรางจริงตาม 
แบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 

2.4.1.5.2  วิธกีารจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครือ่งจักร  คาแรงงานและอื่น ๆ ที่จําเปน 
เพื่อการกอสราง  ใหถูกตองเรยีบรอยตามขอกําหนด      โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด   
ในราคาตอหนวยตามสัญญา 

 
2.4.2  งานวัสดุคัดเลือก  ก. ( Selected  Material A ) 

                    หมายถึง  การกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก  ก.  บนชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.     หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียม 
ไวแลว  ดวยวสัดุมวลรวม  ที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตง  และบดทับใหไดแนว  ระดับ  และ 
รูปราง  ตามทีแ่สดงไวในแบบ 

2.4.2.1  วัสดุ 
                    วัสดุมวลรวม  ตองเปนวัสดุทีม่ีความคงทน  มีสวนหยาบผสมกับสวนละเอียดที่มีคุณภาพเปน 
วัสดุเชื้อประสานที่ดี  ปราศจากกอนดินเหนยีว  และวัชพืชอื่น ๆ     จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย 
ชางผูควบคุมงานแลว   สวนที่จับตัวกันเปนกอนแข็งหรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกวา 50 มิลลิเมตร  จะตอง 
กําจัดออกไปหรือทําใหแตกและผสมเขาดวยกันใหมีลักษณะสม่ําเสมอ 

2.4.2.2  เครื่องจักรและเครื่องมือ 
                     กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ    ที่จําเปนจะตองใชในการ 
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน   ทั้งนี้ตองเปนแบบ    ขนาดและอยูในสภาพ 
ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

2.4.2.3  วิธีการกอสราง 
2.4.2.3.1  การเตรียมการกอสราง 
                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     วัสดุมวลรวมจากแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว   และเตรียมที่จะนํามาใชทํา 
ชั้นวัสดุคัดเลือก  ก.  หากไมไดนํามาลงบนชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.   หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรงใหกองไว 
เปนกอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควร 
                     บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ     จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดย 
ปราศจากสิ่งไมพึงประสงคตาง ๆ 
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                     การตักวัสดุมวลรวม  และการขนสงวัสดุมวลรวมจะตองกระทําดวยความระมัดระวงัไมใหเกิด 
การแยกตัว  ( Segregation )  ของสวนหยาบและสวนละเอียด     ในกรณีที่วัสดุมวลรวมซึ่งขนสงไปเกิดการ 
แยกตัวใหทําการผสมใหมในสนาม  ( Road-Mix ) 
                 ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     ชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.    หรือชั้นอื่นใดทีจ่ะตองรองรับชั้นวัสดุคัดเลือก  ก.  จะตองเกลี่ยแตงและ 
บดทับใหได  แนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนน  ตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                     กอนลงวัสดุมวลรวม     ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน  เครื่องจักรและเครื่อง 
มือในการทํางานและเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง         ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็น 
ชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 

2.4.2.3.2   การกอสราง 
                    ภายหลังจากที่ไดดําเนินการ  ตามขอ  2.4.2.3.1  แลว   ใหราดน้ําชั้นวัสดุคัดเลือก  ข.  หรือชั้น 
อื่นใดที่รองรับชั้นวัสดุคัดเลือก  ก.  ใหเปยกชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด  ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนวัสดุมวล 
รวมไปปูลงบนชั้นวัสดุคัดเลือก ข.หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว  แลวตีแผ  เกลี่ยวัสดุมวลรวม  คลุกเคลา  ผสม 
น้ํา  โดยที่ประมาณวาใหมีปริมาณน้ําที่   Optimum  Moisture  Content ± 3% 
                    หลังจากเกลี่ยแตงวัสดุมวลรวมจนไดที่แลว  ใหทําการบดทับทันที ดวยเครื่องมือบดทับที่เหมาะ 
สมบดทับทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอ    จนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกําหนด   
เกลี่ยแตงวัสดุมวลรวมใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  และรูปตัด   ตามที่ไดแสดงไวในแบบ  ไมมีหลุม 
บอหรือวัสดุที่หลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว    บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกัน   
ผูรับจางจะตองทําการแกไข 

2.4.2.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                     การกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก  ก.  ใหกอสรางเปนชั้น ๆ  โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไม 
เกิน  150  มิลลิเมตร   
                     ผูรับจางอาจกอสรางชั้นวัสดุคัดเลือก  ก.  ใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา 150 มิลลิเมตร แต 
ไมเกิน 200 มิลลิเมตร  ก็ได  ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสม  แสดงวิธีการปฏิบัติ 
งาน  และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200 - 500  เมตร  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ     หากพบวา 
ระหวางการกอสรางมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของวัสดุคัดเลือก ข.  สวนบนและสวนลางไมไดตามขอกําหนด   
นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการกอสรางวัสดุคัดเลือก  ก.  หนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
                    นายชางผูควบคุมงานจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลาแลว      หากพบวาตอนใด 
คุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจนไดวัสดุที่มีคุณภาพถูกตอง 

2.4.2.3.4  การบํารุงรักษาและการเปดจราจร 
                    หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทุกอยางแลว     ในกรณีที่ผูรับจางยังไม 
ทําการกอสรางชั้นทางในชั้นถัดไป  ถาตองการเปดใหการจราจรผาน     ใหทําการบํารุงรักษาดวยการพนน้ํา 
บาง ๆ  ลงไปบนผิวหนาของชั้นวัสดุคัดเลือก  ก. ที่กอสรางเสร็จแลวใหชุมชื้นตลอดเวลาเพื่อปองกันไมใหฝุน 
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ฟุงกระจาย  เปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร 
                     กรณีใชทรายเปนวัสดุคัดเลือก ก.  ใหใชวัสดุที่ใชสําหรับทําชั้นทางชั้นถัดไปปดทับหนาเพื่อให 
การจราจรผาน 

2.4.2.4  การตรวจสอบ 
2.4.2.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                     งานวัสดุคัดเลือก  ก. ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ    โดย 
เมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัด  ยาว  3.00  เมตร  ทั้ง   ตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทาง   
มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไมเกิน   
15  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร   หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุมงาน 
เห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข  โดยการปาดออก  หรือรื้อแลวกอสรางใหม 

2.4.2.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
2.4.2.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
                     การวัดปริมาณงานวัสดุคัดเลือก  ก.  ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ  และทดสอบ 
ความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลว  โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนนตามที่ไดกอสรางจริงตาม 
แบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 

2.4.2.5.2  วิธีการจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่น ๆ  ที่จําเปน 
เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด ใน 
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
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                                  บทที่ 3 
งานรองพื้นทางและพื้นทาง( Subbase  And  Base  Courses ) 

3.1 งานรองพื้นทาง  ( Subbase ) 
3.1.1  งานรองพื้นทางวสัดุมวลรวม 

( Soil-Aggregate  Subbase ) 
 

              หมายถึง   การกอสรางชั้นรองพืน้ทางบนชัน้วสัดุคัดเลือก  หรือชั้นอืน่ใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดุ 
มวลรวม  ที่มคุีณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลีย่แตงและบดทับใหไดแนว  ระดบั และรูปรางตามที่แสดง 
ไวในแบบ 

3.1.1.1  วัสดุ 
              วัสดุมวลรวมตองเปนวัสดุที่มีเมด็แข็ง  ทนทาน  มีสวนหยาบผสมกับสวนละเอียดที่มีคุณสมบัติเปน 
วสัดุเชื้อประสานที่ดี  ปราศจากกอนดินเหนียว  และวัชพืชอ่ืน ๆ   จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชาง 
ผูควบคุมงานแลว  หากมีสวนที่จับตัวกันเปนกอนแข็งหรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกวา  50  มิลลิเมตร  จะตอง 
กําจัดออกไป   หรือทาํใหแตกและผสมเขาดวยกนัใหมีลักษณะสม่าํเสมอ 
3.1.1.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
              กอนเร่ิมงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ     ที่จําเปนจะตองใชในการ 
ดําเนนิงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน   ทัง้นี้ตองเปนแบบ   ขนาดและอยูในสภาพที ่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามทีน่ายชางผูควบคุมงานเหน็สมควร 

3.1.1.3  วิธีการกอสราง 

3.1.1.3.1  การเตรียมการกอสราง 
                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     วัสดุมวลรวมที่จะนํามาใชเปนชั้นรองพืน้ทาง   จะตองถูกคลุกเคลาใหมีลักษณะสม่ําเสมอกนั   
( Uniform )  แลวกองไวเปนกอง ๆ  ในปรมิาณทีพ่อสมควร  ไวเพื่อการทดสอบคุณภาพกอน 
                     บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ   จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจาก 
ส่ิงไมพงึประสงคตาง ๆ 
                     วัสดุมวลรวมจากกองวัสดุในแหลงเมื่อผานการทดสอบคณุภาพวาใชไดแลว   และเตรียมที่จะ 
นํามาใชงานรองพืน้ทางหากไมไดนํามาลงชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอืน่ใด  ที่ไดเตรียมไวโดยตรง      ใหกองไว 
เปนกอง ๆ  ในปริมาณทีพ่อสมควร   
                     สําหรับวัสดุมวลรวมที่ไดจากแหลงหลาย ๆ  แหง    ซึง่ผานการทดสอบวาใชไดแลว  ถาจะนาํ 
มาลงบนชัน้วสัดุคัดเลือกหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง   ใหแยกลงแตละแหลงเปนแตละชวงไป   ชวงละ 
ประมาณ  500  เมตร   หรือตามทีน่ายชางผูควบคุมงานกําหนด  ถาประสงคจะนาํมากองเพื่อเตรียมไวใชงาน 
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รองพื้นทางก็ใหแยกกองวัสดุแตละแหลงออกจากกัน   ในปริมาณที่พอสมควร  หากไมสะดวกในการควบคุม 
คุณภาพจากกองวัสดุในแหลง  ก็ใหกองวัสดุเปนกอง ๆ  แยกกันไปแตละแหลงแลวดาํเนนิการเก็บตัวอยาง 
ทดสอบคุณภาพ    หามนําวัสดุมวลรวมที่ยงัไมผานการทดสอบคุณภาพมาลงบนชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอืน่ 
ใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง 
                     การตักวัสดุมวลรวมออกจากกอง  และการขนสงวัสดุมวลรวม  จะตองกระทาํดวยความระมัด- 
ระวังไมใหเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียด   ในกรณีทีว่สัดุมวลรวมซึง่ขนสงไปเกิดการแยกตัว   
ใหทาํการผสมใหมในสนาม   
                 ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     ชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอืน่ใดที่จะตองรองรับชั้นรองพืน้ทาง  จะตองเกลี่ยแตงและบดทับใหได 
แนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                     กอนลงวัสดุมวลรวม  ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจักรและเครื่องมือ 
ในการทํางาน   และเครื่องหมายควบคมุการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง     ทั้งนี้จะตองไดรับความเหน็ชอบ 
จากนายชางผูควบคุมงานแลว 
3.1.1.3.2   การกอสราง 
                  ภายหลงัจากที่ไดดําเนินการตามขอ  3.1.1.3.1  แลว   ใหราดน้ําชัน้วัสดุคัดเลือกหรือชั้นอื่นใด  
ที่รองรับชั้นรองพืน้ทางใหเปยกชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด  ใชเครื่องจกัรที่เหมาะสมขนวัสดุมวลรวมจากกอง 
วัสดุไปปูลงบนชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอืน่ใดที่ไดเตรียมไว  แลวตีแผเกลี่ยวัสดุมวลรวม  คลกุเคลา  ผสมน้าํ   
โดยที่ประมาณวาใหมีปริมาณน้ําที ่Optimum  Moisture  Content ± 3% 
                  หลังจากเกลี่ยแตงวัสดุมวลรวมจนไดที่แลว ใหทาํการบดทบัทันทีดวยเครื่องมือบดทับทีเ่หมาะสม  
 บดทับทั่วผวิหนาอยางสม่าํเสมอ  จนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกําหนด เกลี่ยแตงวสัดุมวลรวมให 
ไดแนว ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่ไดแสดงไวในแบบไมมหีลุมบอหรือวสัดุที่หลุดหลวมไมแนน 
อยูบนผิวบริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกัน  ผูรับจางจะตองทาํการแกไข 
3.1.1.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                 การกอสรางชัน้รองพื้นทางวัสดุมวลรวมใหกอสรางเปนชั้น ๆ   โดยใหมีความหนาหลังบดทับ 
ชั้นละไมเกนิ  150  มิลลิเมตร   
                ผูรับจางอาจกอสรางชั้นชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม      ใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา   150   
มิลลิเมตร  แตไมเกิน  200  มิลลิเมตรก็ได  ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสม   แสดง 
วิธีการปฏิบัติงาน และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ   200 - 500  เมตร     เพื่อตรวจสอบคุณภาพ   
หากพบวาระหวางการกอสรางเม็ดวัสดุที่ผิวหนาของรองพื้นทางวัสดุมวลรวมแตกละเอียดมากเกินไป   หรือมี 
ปญหาเกี่ยวกับความแนนของรองพื้นทางสวนบนและสวนลางไมไดตามขอกําหนด   นายชางผูควบคุมงาน 
อาจพิจารณาระงับการกอสรางรองพื้นทางวัสดุมวลรวมหนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
                 นายชางผูควบคุมงานจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลาแลว  หากพบวาตอนใด 
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คุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจนไดวัสดุที่มีคุณภาพถูกตอง 
 
3.1.1.3.4  การบํารุงรกัษาและการเปดจราจร 
                 หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทกุอยางแลว   ในกรณีที่ผูรับจางยังไมทํา 
การกอสรางชัน้ทางในชั้นถดัไป  ถาตองการเปดใหการจราจรผาน  ใหทาํการบํารุงรักษาดวยการพนน้ําบาง ๆ   
ลงไปบนผิวหนาของชัน้รองพื้นทางวัสดุมวลรวมที่กอสรางเสร็จแลวใหชุมชื้นตลอดเวลา  เพื่อปองกนัไมใหฝุน 
ฟุงกระจาย  เปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร 

3.1.1.4  การตรวจสอบ 
3.1.1.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                  งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวมที่กอสรางเสรจ็เรียบรอยแลว     จะตองมรูีปรางราบเรียบตามแบบ   
โดยเมื่อทาํการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว 3.00 เมตร ทัง้ตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทาง   
มีความแตกตางไดไมเกนิ 10 มิลลิเมตร    และมีคาระดบัแตกตางไปจากคาระดับทีแ่สดงไวในแบบไดไมเกิน   
15 มิลลิเมตร การตรวจสอบคาระดับใหทาํทุกระยะ 25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคมุงานเห็น 
สมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออก  หรือร้ือแลวกอสรางใหม 

3.1.1.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
3.1.1.5.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                     การวัดปริมาณงานรองพืน้ทางวัสดุมวลรวม     ใหทําการวัดเมื่อทาํการตรวจสอบคาระดับ และ 
ทดสอบความแนนของการบดทับถูกตองตามทีก่ําหนดแลว   โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนนตามทีไ่ดกอสราง 
จริงตามแบบ  ปริมาณงานมหีนวยเปนลูกบาศกเมตร   
3.1.1.5.2  วิธกีารจายคางาน 
                     การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่น ๆ  ที ่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถกูตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด 
 ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.1.2   งานรองพื้นทางดินซีเมนต 
( Soil  Cement  Subbase ) 

 

                    หมายถงึ  การกอสรางชัน้รองพืน้ทางบนชัน้วัสดุคัดเลือกหรือชั้นอืน่ใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยดิน 
ผสมกับปูนซเีมนตและน้าํทีม่ีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลีย่แตง  และบดทบัใหไดแนว  ระดับ   และ 
รูปราง  ตามทีแ่สดงไวในแบบ 

3.1.2.1  วัสดุ 
3.1.2.1.1  ดิน 
                    ดินที่ใชผสมกบัปูนซีเมนต   ตองเปนวัสดุทีป่ราศจากหนาดิน  วัชพืช  หรืออินทรยีวตัถุอ่ืน ๆ  และ 
ไมมีสารอื่นที่อาจเปนอนัตรายตอคุณภาพของดินซีเมนตเจือปนอยู 
3.1.2.1.2  ปูนซีเมนต 
                 ปูนซีเมนตที่ใชตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ปูนซีเมนต    
ปอรตแลนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  15  หรือปูนซเีมนตผสม  มาตรฐานเลขที่  มอก.  80  ปูนซีเมนต    ที่ใช 
อาจบรรจุอยูในไซโล   หรือแบบบรรจุถุงก็ได   ถาเปนแบบบรรจุถุงผูรับจางจะตองจัดทํา    โรงเก็บปูนซีเมนต 
ที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหปูนซีเมนตชื้น  หามนําปูนซีเมนตที่จับตัวเปนกอนปนอยูมาใชงาน 
                 ปูนซีเมนตที่ใชตลอดงานตามสัญญาตองเปนตราและประเภทเดียวกัน  เวนแตจะไดรับความเห็น 
ชอบจากนายชางผูควบคุมงานเปนอยางอื่น 
3.1.2.1.3  น้าํ 
                 น้าํที่จะนาํมาใชผสมหรือบมชัน้รองพืน้ทางดินซีมนต      จะตองสะอาดปราศจากสารตาง ๆ  เชน   
เกลือ  น้ํามัน  กรด  ดาง  และอินทรยีวัตถ ุหรือสารอื่นใด  ทีจ่ะเปนอันตรายตอชั้นรองพืน้ทางดนิซีเมนต  ทัง้นี ้
จะตองไดรับความเหน็ชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอนนาํมาใชงานหามใชน้ําทะเลในการผสมหรือบมชั้น 
รองพื้นทางดินซีเมนต   

3.1.2.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
                     กอนเริ่มงาน  ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ    ที่จําเปนจะตองใชในการ 
ดําเนนิงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน   ทัง้นี้ตองเปนแบบ   ขนาดและอยูในสภาพที ่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามทีน่ายชางผูควบคุมงานเหน็สมควร 
3.1.2.2.1  โรงผสมแบบตดิต้ังกับที่  ( Stationary  Plant ) 
                   วัสดุตาง ๆ ของสวนผสมดินซีเมนต ใหจดัอัตราสวนเปนน้ําหนักทั้งหมด โดยวัสดุดินปูนซีเมนต   
และน้ํา  จะผสมรวมกันในโรงผสม  การชั่งวัสดุตาง ๆ  ที่ใชในการผสมดินซีเมนตจะตองดําเนินการตามที่ 
นายชางผูควบคุมงานเหน็สมควร 
                     ปริมาณของวสัดุที่ใสเขาไปในเครื่องผสมจะตองไมมากเกินไป จนทําใหดินซีเมนตผสมไมเขากนั  



 48

 และถาหากพบวาดินซีเมนตผสมไมเขากนั    ผูรับจางจะตองลดอัตราการใสวัสดุเขาไปในเครื่องผสมตาม 
สัดสวนของวัสดุแตละอยาง 
                     ผูรับจางเลือกใชโรงผสมแบบชุด ( Batch  Mixer )   หรือโรงผสมแบบผสมตอเนื่อง ( Continuous   
Mixer )  ก็ได  โดยเครื่องจักรที่จะใชงานจะตองไดรับความเหน็ชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน     โรงแบบ 
ผสมชุดหรือแบบผสมตอเนือ่งตองมีเครื่องปอนวัสดุ   และมาตรวัดปริมาณวัสดุที่ผานเขาไปในเครือ่งผสมตาม 
ปริมาณที่ไดกาํหนดไวจากการออกแบบ 
                     ( 1 )  โรงผสมดินซีเมนตแบบชุด 
                     โรงผสมแบบชดุจะประกอบดวย  เครื่องผสมที่มีตัวผสมเหมาะสม  ทําหนาที่คลกุเคลาดินซีเมนต 
ใหเขากนัดี     จะตองมีเครื่องจับเวลาของการผสมติดตั้งอยูในตาํแหนงที่ผูควบคุมสามารถจะมองเห็นไดอยาง 
ชัดเจน  เครื่องจับเวลาจะตองสามารถอานเวลาละเอียดถึง  2  วนิาทีนอกจากนี้โรงผสมจะตองติดตั้งเครื่องนับ 
จํานวนชุดที่ผสมแลวเสร็จติดอยูกับโมดวย 
                     เวลาของการผสม  ใหเร่ิมนับเมื่อวัสดุทกุอยางถกูใสลงในหองผสม  จนถึงเวลาเมื่อดินซีเมนตถูก 
ปลอยออกจากหองผสม  การผสมจะตองดําเนนิตอเนื่องกนัไปจนกระทั่งดนิซีเมนตมีลักษณะคลกุเคลาเขากัน 
อยางด ี โดยสงัเกตจากสีและลักษณะของสวนผสมที่ควรจะกลมกลนืกันดี   โดยปกติเวลาของการผสมไมควร 
จะนอยกวา  30  วนิาท ี
                     เครื่องชั่งที่ใชชัง่ปูนซีเมนตในแตละชุดจะตองอานไดละเอียดกวาเครื่องชั่งที่ใชชั่งดนิ 
                     ( 2 )  โรงผสมดินซีเมนตแบบผสมตอเนื่อง 
                     โรงผสมแบบนีจ้ะตองจัดสัดสวนของดนิและปูนซีเมนต   โดยสงจากยุงผานสายพานหรือเครื่อง 
ปอนอื่นใดผานเขาไปยงัโรงผสมอยางตอเนื่อง  ปริมาณของดิน  ปูนซีเมนต     และน้าํจะถกูควบคมุโดยเครื่อง 
ควบคุมอัตโนมัติ     ระบบการปอนดินเขาสูโรงผสมอาจจะเปนระบบทางกลหรือทางไฟฟาก็ได     แตควรเปน 
ระบบเดียวกนักับระบบการปอนปูนซเีมนต 
                     ในการผสมดนิซีเมนตแบบผสมตอเนื่อง     ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องชั่งหามวลของดิน     
ปูนซีเมนต  และน้ํา  เพื่อตรวจสอบสวนผสมใหถูกตอง 
3.1.2.2.2  โรงผสมแบบเคลื่อนที่  ( Traveling  Plant ) 
                     โรงผสมแบบเคลื่อนที่ตองสามารถผสมดินกับปูนซีเมนตและน้ํา  ใหมลัีกษณะคลุกเคลาเขากนั 
ไดอยางสม่าํเสมอ  ระหวางเคลื่อนที่ไปในหนางานสนาม  ตองมีเครื่องปอนตักวัสดุคอยปอนวัสดุเขาหองผสม 
โดยอัตโนมัติไดอยางตอเนื่อง   และปลอยวัสดุผสมออกจากโรงผสม   มีทอพนน้ําหรือพนสารชนิดเหลวอืน่ใด 
เขาผสมกับดินและปูนซเีมนตในหองผสมไดในปริมาณที่ตองการ 
                     ดินที่จะถูกตักปอนเขาโรงผสมแบบเคลื่อนที ่ จะตองไดรับการคลุกเคลาใหมีลักษณะสม่ําเสมอ 
กอนแลวกองเรียง ( Windrow ) ตลอดชวงที่ทาํการผสมในแตละครั้งปนูซีเมนตที่ใชผสมกับดินจะตองคํานวณ 
ปริมาณใหพอเหมาะกับปริมาณของดิน       แลวใชเครื่องโรยหรือกองเรียงกระจายไปบนชั้นของกองดินอยาง 
สม่ําเสมอตลอดชวง 
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                     โรงผสมแบบเคลื่อนที่ตองสามารถตักปอนวัสดุดินและปูนซีเมนตเขาผสมในหองผสมไดหมดทั้ง 
กองเรียงในแนวที่เคลื่อนที่ผานไป  สวนผสมดิน  ปูนซีเมนต  และน้ํา    ที่ผสมเขากันดีแลวจะปลอยออกรอการ 
ตีแผ  เกลี่ยแตง  บดทับ  ในขั้นตอไป 
                     อัตราความเร็วของการผสม และการเคลื่อนที่ของโรงผสมใหอยูในดุลยพินิจของนายชาง 
ผูควบคุมงาน 

3.1.2.2.3  การผสมที่หนางาน  ( Mix - in - Place ) 
                     เครื่องจักรที่ใชสําหรับ ผสมดินกับปูนซีเมนตที่หนางาน      ตองเปนแบบที่มีใบมีดสําหรับผสม 
ดินซีเมนตติดตั้งอยู  และอาจมีทอพนน้ําหรือทอพนสารชนิดเหลวอื่นใดเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินตอเขากับ 
ที่ผสมติดตั้งอยูหรือไมมีก็ได และตองเปนเครื่องจักรแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคมุงานแลว 
วา  สามารถผสมคลุกเคลาดินกับปูนซเีมนตใหเขากันอยางสม่ําเสมอได 
                     ดินที่จะผสมกบัปูนซีเมนตตองไดรับการคลุกเคลาใหมีลักษณะสม่าํเสมอกันกอน     แลวตีแผ 
กระจายไปบนถนนตลอดชวงทีท่ําการผสมในแตละครั้ง ปูนซีเมนตที่ใชผสมกับดินจะตองคํานวณปริมาณให 
พอเหมาะกับปริมาณของดิน  แลวเกลีย่กระจายอยางสม่ําเสมอไปบนผิวหนาของชัน้ดินที่ไดเตรียมไวแลว  
จํานวนเที่ยวของการผสมขึน้อยูกับชนิดและประสิทธิภาพของเครื่องจกัรที่ใชผสม  เชน  เครื่องจักรชนิดที่ม ี
ใบมีดแบบหลายแกนหมนุ ( Multi - Rotor - Type ) ติดตั้งอยูสามารถผสมดินซีเมนตใหเขากนัอยางสม่ําเสมอ 
เพียงการผสม 1-2 เที่ยว สวนเครื่องจักรชนิดที่มีใบมีดแบบแกนหมุนเดี่ยว ( Single - Rotor - Type )  ติดตั้ง 
อยูจะตองใชจาํนวนเที่ยวของการผสมหลาย ๆ  เทีย่วจงึจะทําใหดินซเีมนตผสมเขากนั    จาํนวนเทีย่วของ 
การผสมไมวาเครื่องจักรชนดิใดก็ตามใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน      หากดนิที่ไดเตรียมไว 
ถูกอัดแนนซึ่งเครื่องจักรที่ใชผสมดินซีเมนตไมสามารถผสมดินใหเขากบัปูนซีเมนตและน้ําไดดีแลว  ใหทําการ 
ขุดคุย  ( Scarify )  ดินกอนการผสม  อาจใชรถเกลี่ยชวยในการเกลี่ยผสมไดบาง แตหามใชรถเกลี่ยเปน 
เครื่องจักรผสมดินซีเมนตโดยตรง และหามทําการผสมดินซีเมนตทีห่นางาน หากไมมีเครื่องจักรที่ใช 
ผสมดินซีเมนต 
3.1.2.2.4  เครื่องชั่ง 
                     เครื่องชั่งที่ใชชัง่หามวลของดินปูนซเีมนต และน้ํา จะตองเปนแบบคาน มีความละเอียด 
ผิดพลาดไมเกนิรอยละ  0.5  ของมวลที่ชัง่  หามใชเครื่องชั่งซึ่งเปนแบบที่ใชสปริง  กรณีควบคุมปริมาณน้าํ 
โดยใชปริมาตร  เครื่องมือควบคุมจะตองมีความละเอียดผิดพลาดไมเกินรอยละ  0.5  ของปริมาตรที่ตวง  
และผูรับจางจะตองจัดหาตุมน้ําหนักมาตรฐานขนาด  25  กิโลกรัม  อยางนอย  10  ตุม  ไวที่หนางานเพื่อใช 
ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง  การคิดน้ําหนักปนูซีเมนตอาจจะใชวิธีชั่งโดยตรง  หรือจากการนับ 
จํานวนถุงบรรจุมาตรฐานก็ได โดยทัว่ไปปนูซีเมนตในถงุมาตรฐานจะหนัก  50  กิโลกรัม   ถาใชวิธีชัง่ก ็
จะตองมีเครื่องชั่งและถังสาํหรับชั่งปนูซีเมนตตางหาก  พรอมทัง้รางและเครื่องมืออ่ืน ๆ  เพื่อใชสําหรับปลอย 
ใหปูนซีเมนตออกจากถังชัง่ไปสูหองผสม การดําเนินงานในเรื่องนี้จะตองใชวิธีการที่เหมาะสมและไดรับความ 
เห็นชอบจากนายชั่งผูควบคุมงาน 
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3.1.2.3  ขอกาํหนดในการออกแบบสวนผสมดินซีเมนต 

3.1.2.3.1  อัตราสวนผสมของปูนซีเมนตและน้ําที่ใชผสมกับดินนั้น นายชางผูควบคมุงานจะเปนผูกําหนดให 
ที่หนางาน และอาจจะสัง่เปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับการทดลองหาความตานแรงอัดของแทงตัวอยางดิน 
ซีเมนต  ทัง้ในหองทดลองและจากการทาํรองพื้นทางในสนาม 
3.1.2.3.2  ในการออกแบบสวนผสมของดินซีเมนตเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนตที่จะผสมกับดินและน้ํา  ให 
ถือเอาคา  Unconfined  Compressive  Strength  ของแทงตัวอยางดินซีเมนตที่ไดจากการทดลองตาม  
ทล.-ท. 105  “วิธีการทดลองหาคา  Unconfined  Compressive  Strength  ของดิน”  โดยอนโุลม  ซึ่งแทง 
ตัวอยางทดสอบจะถูกบดอดัในแบบตาม  ทล.-ท.  108  “วิธกีารทดลอง  Compaction  Test  แบบสูงกวา 
มาตรฐาน”  ภายหลงัการบมในถุงพลาสตกิเพื่อไมใหความชื้นเปลี่ยนแปลงนาน  7  วัน  แลวนําไปแชน้ํานาน   
2  ชั่วโมง   จะตองมีคาไมนอยกวา  690  กิโลพาสคัล  หรือตามทีก่ําหนดไวในแบบ 

3.1.2.3.3  ปริมาณน้าํที่ใชในการเตรียมแทงตัวอยางดินซีเมนต   เพื่อการทดสอบหาความตานแรงอัดตามขอ  
3.1.2.3.2  ใหใชปริมาณน้ําที่  Optimum  Moisture  Content  ซึ่งหาไดจากการทดลองบดอัดดินตาม  ทล.- 
ท.  108  “วิธีการทดลอง Compaction  Test  แบบสูงกวามาตรฐาน”  ปริมาณน้าํที่ไดนี้ใชเปนแนวทางใน 
การควบคุมการบดทับในสนาม   ขณะทาํการกอสรางชั้นรองพืน้ทางดินซีเมนต 

3.1.2.4  วิธีการกอสราง 
3.1.2.4.1  การทดลองในแปลงทดลองแปลงแรก 
                     กอนดําเนนิการกอสรางชัน้รองพืน้ทางดนิซีเมนตผูรับจางจะตองทําการทดลองกอสรางใน 
แปลงทดลองแปลงแรก   โดยปริมาณปูนซเีมนตทีจ่ะใชเปนสวนผสมดินซีเมนตระหวางการทดลองกอสราง 
แปลงแรก  จะหาไดจากการทดลองผสมดนิซีเมนตในหองทดลอง      โดยใชปูนซีเมนตในอัตราสวนตาง ๆ   
 ที่ปริมาณน้าํที ่ Optimum  Moisture  Content  ตามขอ  3.1.2.3.3  แลวเตรียมแทงตัวอยางทดสอบและบม 
อยูในถงุพลาสติก โดยไมใหความชืน้เปลี่ยนแปลงตามวธิีการตาง ๆ    เชนเดียวกับทีก่ลาวมาแลวในขอ   
3.1.2.3.2  และเลือกสวนผสมทดลองที่ใหคาความตานแรงอัดในชวงรอยละ  105  ถึงรอยละ  125  (  
โดยทัว่ไปควรเลือกที่ประมาณคาตัวกลาง  คือ  รอยละ  115 )  ของคาความตานแรงอัดที่  690  กิโลพาสคัล     
หรือตามทีก่ําหนดไวในแบบ เปนสวนผสมที่จะใชระหวางกอสรางในแปลงทดลองแปลงแรก  ซึง่ควรจะม ี
ความยาวประมาณ 200 - 500  เมตร 

                     ปูนซีเมนตที่ใชผสมในระหวางการกอสรางแปลงตอ ๆ ไป  จะตองคิดเผื่อประสิทธิภาพของ 
การผสมดวย เมื่อใชปริมาณปูนซีเมนตตามที่ไดเลือกไวแลวจากแปลงทดลองแปลงแรก ประสิทธภิาพของ 
การผสมสามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี ้     
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      ประสิทธิภาพของการผสม  =  A/B 
                     เมื่อ  A  =  ความตานแรงอดัของดินซีเมนตจากการผสมในสนาม   หาไดจากการ 
                                      ทดลองแทงตัวอยางที่เตรียมจากสวนผสมในสนาม 
                     เมื่อ  B  =  ความตานแรงอดัของดินซีเมนตจากการผสมในหองทดลอง  คือ  คาความตาน 
                                      แรงอัดของดินซีเมนตที่ไดเลือกไวของแปลงทดลองแปลงแรก   

                     โดยทั่วไป  การผสมในสนามจะมีประสิทธิภาพของการผสมนอยกวาการผสมในหองทดลอง  
 กลาวอีกนัยหนึ่ง       แทงตัวอยางดินซีเมนตที่เตรียมจากการผสมในสนามจะใหคาความตานแรงอัดนอยกวา 
แทงตัวอยางดินซีเมนตที่เตรียมจากหองทดลอง      เมื่อใชปริมาณปูนซีเมนตเทากันดังนั้นจะเห็นไดวาปริมาณ 
ปูนซีเมนตที่ใชในการกอสรางจะตองเพิ่มข้ึน เพื่อใหไดคาความตานแรงอัดตามที่ตองการและปริมาณปูนซีเมนต 
ที่ตองการเพิ่มข้ึนนี้  คือ  ปริมาณปูนซีเมนต  ณ  จุดที่ไดทําการปรับแกคาความตานแรงอัด ตามขอ 3.1.2.3.2   
ดวยประสิทธิภาพของการผสม 
                     เมื่อมีการเปลีย่นแปลงไมวาจะเปนแหลงวสัดุ  เครื่องจักร  เครื่องมือ  หรือส่ิงอื่นใดทีม่ีผลทําให 
ประสิทธิภาพของการผสมเปลี่ยนไป   จะตองทําการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของการผสมใหมทุกครั้ง เพื่อ 
ปรับสวนผสมใหถูกตองอยูเสมอ 
                     การบดทับและปริมาณน้าํเปลี่ยนแปลงไประหวางการกอสราง     กม็ีผลทําใหตองมีการปรับ 
ปริมาณปูนซีเมนตใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงดวย 
3.1.2.4.2  การกอสราง 
                     ปริมาณปนูซีเมนตที่ใชสําหรับแปลงกอสรางตอ ๆ   ไปใหคิดเผื่อประสิทธิภาพของการผสมจาก 
ปริมาณปูนซีเมนตที่ใชในแปลงทดลองแปลงแรก   
                      ปริมาณน้าํที่ใชในการผสมดนิซีเมนตในสนาม  ใหใชที ่Optimum  Moisture Content + 2 % 
โดยประมาณ  เพื่อเผื่อไวสําหรับการสูญเสียความชื้นในขณะผสมและกอนการบดทับ 
                      กรณีโรงผสมแบบติดตั้งกับที่    ภายหลังที่ไดผสมดินซีเมนตเขากนัดีแลว   ใหใชเครือ่งจักรที ่
เหมาะสมขนดนิซีเมนตจากโรงผสมไปปลูงบนพืน้ชัน้ดินเดิม หรือชั้นทางอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวทาํการบดทับ 
ใหแนน โดยใชเครื่องมือบดทับที่เหมาะสม  ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมผสมจนกระทั่งเสรจ็การบดทับไมควรเกิน  
 2  ชัว่โมง 
                      กรณีโรงผสมแบบเคลื่อนที่   ภายหลงัจากที่สวนผสมดิน  ปูนซีเมนต  และน้ํา   ที่ผสมเขากนัดี 
แลวถูกปลอยออกกองเรียงไปบนถนน  ใหใชรถเกลี่ย  ตีแผ  เกลี่ยแตง  แลวทําการบดทับใหแนน     โดยใช 
เครื่องมือบดทบัที่เหมาะสม   ระยะเวลาตั้งแตสวนผสมถกูปลอยออกกองเรียงไวจนกระทั่งเสร็จการบดทับไม 
ควรเกิน  2  ชัว่โมง 
                      ควรทาํการพนน้าํเลี้ยงผิวหนาของรองพืน้ทางดินซีเมนตในขณะบดทับ และภายหลังการบดทับ 
ใหชื้นอยูตลอดเวลา  น้าํที่พนลงไปนีน้อกจากจะชวยใหเกิดปฏิกิริยาระหวางปนูซีเมนตดิน และน้ําใหสมบูรณ 
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ยิ่งขึ้น อันจะมผีลทําใหความตานแรงอัดของดินซีเมนตเพิม่ข้ึนแลว ยังจะชวยลดรอยแตกผิวอันเนื่องจากการ 
สูญเสียความชื้นหลงัการบดทับดวย 
                      ภายหลังการบดทับ  ใหทาํการแตงระดับข้ันสุดทายทนัที  และใหทําการพนน้าํเลี้ยงผิวหนาของ 
รองพื้นทางดินซีเมนตติดตอกันในชวง  3  วันแรก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 

3.1.2.4.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                      การกอสรางรองพื้นทางดินซีเมนต  ใหกอสรางเปนชั้น ๆ    โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละ 
ไมเกิน  150  มิลลิเมตร 
                     ผูรับจางอาจกอสรางชั้นรองพื้นทางดินซีเมนต ใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา 150  มิลลิเมตร 
แตไมเกิน  200  มิลลิเมตร ก็ได  ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสมแสดงวิธีการ 
ปฏิบัติงาน และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200 - 500  เมตร  เพื่อตรวจสอบคุณภาพหากพบวา 
ระหวางการกอสรางมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของรองพื้นทางดินซีเมนตสวนบนและสวนลางหรือความตาน

แรงอัดไมไดตามขอกําหนด  นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการกอสรางรองพื้นทางดิน 
ซีเมนตหนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
 

3.1.2.4.4  การบมและการเปดการจราจร 
                     ใหผูรับจางบมดินซีเมนตทุกชั้น  โดยพนน้ําลงไปบนผิวหนาของดินซีเมนตที่กอสรางเสร็จแลวให 
ผิวหนาชุมชื้นตลอดเวลาติดตอกันอยางนอยที่สุด  3  วัน  และทิ้งไวไมนอยกวา  7  วัน  นับจากวันที่บดทับ 
เสร็จจึงจะกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปได  ในชวงเวลาของการบมหากมีความจําเปนใหเปดการจราจรได 
3.1.2.4.5  การเจาะเก็บตัวอยางดินซีเมนต  
                       ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องมือเจาะเก็บตัวอยางดนิซีเมนตประจาํไวทีห่นางานเมื่อมีความ 
จําเปนตองเจาะเก็บตัวอยางดินซีเมนต 

3.1.2.5  การตรวจสอบ 
3.1.2.5.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                     งานรองพื้นทางดินซีเมนตที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบโดย 
เมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร       ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทาง   
มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร  และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไมเกิน   
15  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวา  ตามที่นายชางผูควบคุมงาน 
เห็นสมควร    ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไขโดยการปาดออก   หรือร้ือแลวกอสรางใหมใหเสร็จภายในเวลาที่ 
กําหนดไวสําหรับการบดทับ  หากพนกําหนดเวลาแลวจะตองร้ือออกทิ้งไปและกอสรางใหม  
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3.1.2.6  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
3.1.2.6.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                     การวัดปริมาณงานรองพืน้ทางดินซีเมนต  ใหทําการวัดเมื่อไดทําการตรวจสอบคาระดับและ 
ทดสอบความแนนของการบดทับและทดสอบความตานแรงอัด ถูกตองตามที่กาํหนดแลว โดยวัดเปนปริมาตร 
บดอัดแนน   ตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบ   ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร   
3.1.2.6.2  วิธกีารจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  เชน  ดิน  ปูนซีเมนต  เปนตน   คาเครื่องจักร 
คาแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่จําเปน  เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตาม 
ผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.2 งานพื้นทาง  ( Base ) 

 

3.2.1  งานพ้ืนทางหินคลุก ( Crushed Rock Soil- Aggregate Type Base ) 
              หมายถึง   การกอสรางชั้นพืน้ทางบนชัน้รองพื้นทาง  หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดุหิน
คลุกที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหไดแนว  ระดับ และรูปรางตามที่แสดงไวใน
แบบ 

 
 

 
 

งานพืน้ทางหนิคลุก 
 

3.2.1.1  วัสดุ 
              วัสดุหินคลุกตองเปนหนิโมมวลรวม  ( Crushed Rock Soil Aggregate Type Base )  ที่มีเนื้อแข็ง  
เหนยีว สะอาด ไมผุ  และปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน  จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุม
งานแลว  วัสดุจําพวก  Shale  หามนํามาใช 
                     

3.2.1.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
                     กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจกัรและเครื่องมือตาง ๆ     ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนนิงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทัง้นี้ตองเปนแบบ  ขนาดและอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามทีน่ายชางผูควบคุมงานเหน็สมควร 
 

3.2.1.3  วิธีการกอสราง 
 

3.2.1.3.1  การเตรียมการกอสราง 
                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจาก 
ส่ิงไมพงึประสงคตาง ๆ 
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                     หินคลุกจากแหลงผลิต  เมื่อไดผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว   และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานพืน้ทาง  หากมิไดนํามาลงบนชั้นรองพืน้ทางหรือชั้นอืน่ใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง ใหกองไวเปน
กอง ๆ  ในปรมิาณทีพ่อสมควร   

 
 

การลงหินคลกุบนชัน้รองพืน้ทาง 
 

                     สําหรับหินคลกุที่ไดจากแหลงหลาย ๆ  แหง    ซึง่ผานการทดสอบวาใชไดแลว  ถาจะนํามาลง
บนชั้นรองพืน้ทางหรือชัน้อืน่ใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง  ใหแยกลงแตละแหลงเปนแตละชวงไป   ชวงละ
ประมาณ  500  เมตร   หรือตามทีน่ายชางผูควบคุมงานกําหนด  ถาประสงคจะนาํมากองเพื่อเตรียมไวใช
งานพืน้ทางก็ใหแยกกองวัสดุแตละแหลงออกจากกัน  ในปริมาณที่พอสมควร  หากไมสะดวกในการควบคุม
คุณภาพจากแหลงผลิต ก็ใหกองวัสดุเปนกอง ๆ  แยกกันไปแตละแหลงผลิต แลวดําเนินการเก็บตัวอยาง
ทดสอบคุณภาพ หามนําหินคลุกที่ยงัไมผานการทดสอบคุณภาพมาลงบนชัน้รองพืน้ทางหรือชั้นอื่นใดที่ได
เตรียมไวโดยตรง 
                     ใหระวงัการเกดิการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอยีดในกองวัสดุ  หากพิจารณาพบเหน็ 
นายชางผูควบคุมงานอาจจะเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพใหมได 
                      กอนขนสงหินคลุกไปใช ใหพนน้ําเขาไปที่กองวัสดุและคลุกเคลาใหเขากันโดยมีปริมาณน้ํา
ใกลเคียง  Optimum  Moisture Content  การตักหินคลุกออกจากกองและขนสงจะตองทําดวยความ
ระมัดระวังไมใหเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดได   ในกรณีที่หินคลุกซึ่งขนสงไปเกิดการ
แยกตัวใหทําการผสมใหมในสนาม               
                 ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     ชั้นรองพืน้ทางหรือชั้นอืน่ใดที่จะตองรองรับชั้นรองพื้นทางหินคลุก  จะตองเกลีย่แตงและบด
ทับใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ  
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          กอนลงหินคลุกผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจักรและเครื่องมือใน
การทาํงาน   และเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง     ทั้งนี้จะตองไดรับความเหน็ชอบ
จากนายชางผูควบคุมงานแลว 
 

3.2.1.3.2   การกอสราง 
                    ภายหลงัจากที่ไดดําเนนิการตามขอ  3.2.1.3.1  แลว   ใหราดน้าํชั้นรองพืน้ทางหรือชัน้อื่นใดที่
รองรับชั้นรองพื้นทางใหเปยกชื้นสม่าํเสมอโดยทัว่ตลอด  ใชเครื่องจักรทีเ่หมาะสมขนหินคลุก  จากกองวัสดุ
ไปปูลงบนชัน้รองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวตีแผ  เกลี่ยหนิคลุก  คลุกเคลา และผสมน้ําเพิ่มใหมี
ปริมาณน้าํที ่ Optimum  Moisture  Content ± 2%  โดยประมาณ 
                    หลังจากเกลี่ยแตงหินคลุกจนไดที่แลว  ใหทาํการบดทบัทันทีดวยรถบดลอยางหรอืเครื่องมือ
บดทับที่เหมาะสม  บดทับทั่วผวิหนาอยางสม่าํเสมอจนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกาํหนด  เกลีย่
แตงหินคลุกใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  และรูปตัด    ตามที่ไดแสดงไวในแบบไมมหีลุมบอหรือ
วัสดุทีห่ลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว  การบดทับข้ันสุดทาย  ถาทาํการบดแตงดวยรถบดลอเหล็ก  หามบดทับ
จนเม็ดหินแตก บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกันผูรับจางจะตองทาํการแกไข  
        กรณีชัน้พื้นทางและไหลทางใชวัสดุตางชนิดกนั หามทํางานไหลทางกอนงานพืน้ทางในชวงฤดู
ฝน 
                    หากไดมกีารใสไหลทางไวกอนทาํพืน้ทาง  แลวเกิดฝนตกระหวางการทํางาน  หรือมีน้ําขงัใน
พื้นทางใหผูรับจางรื้อพืน้ทางและไหลทางออกตรวจสอบชั้นรองพื้น   ถาพบวาไมถกูตองใหร้ือแกไขใหมตาม
วิธีการกอสรางชั้นรองพืน้ทางและไดคุณภาพถกูตองตามขอกําหนด ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพนิิจของนายชางผู
ควบคุมงาน 
                    หากมีความจาํเปนจะตองกอสรางชั้นพืน้ทางในชวงฤดูฝนแลว จะตองรีบทําการกอสรางให
แลวเสร็จแลวรีบดําเนินการลาดแอสฟลต  Prime  Coat  ปดโดยทนัท ี
 

3.2.1.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                     การกอสรางพื้นทางหินคลุก ใหกอสรางเปนชั้น ๆ     โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไมเกิน  
150  มิลลิเมตร   
                     ผูรับจางอาจกอสรางพื้นทางหินคลุกใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา  150  มิลลิเมตร  แตไม
เกิน  200  มิลลิเมตรก็ได  ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสมแสดงวิธีการปฏิบัติงาน   
และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ   200 - 500  เมตร     เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  หากพบวา
ระหวางการกอสรางหินผิวหนาของพื้นทางหินคลุกแตกละเอียดมากเกินไป   หรือมีปญหาเกี่ยวกับความ
แนนของพื้นทางสวนบนและสวนลางไมไดตามขอกําหนด      นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการ
กอสรางพื้นทางหนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
                    นายชางผูควบคุมงานจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลาแลว        หากพบวาตอน
ใดคุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจนไดวัสดุที่มีคุณภาพถูกตอง 



 57
 

3.2.1.3.4  การบํารุงรกัษาและการเปดจราจร 
                    หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทุกอยางแลว   ในกรณีที่ผูรับจางยังไม
ลาดแอสฟลต  Prime  Coat      ถาตองการเปดใหการจราจรผาน  ใหทําการบํารุงรักษาดวยการพนน้ําบาง 
ๆ  ลงไปบนผิวหนาพื้นทางหินคลุกที่กอสรางเสร็จแลวใหชุมชื้นตลอดเวลา  เพื่อปองกันไมใหฝุนฟุงกระจาย  
เปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร 
 

3.2.1.4  การตรวจสอบ 
 

3.2.1.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                     งานพื้นทางหินคลุกที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบโดยเมื่อ
ทําการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว 3.00 เมตร  ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทาง มี
ความแตกตางไดไมเกิน 10 มิลลิเมตร และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไมเกิน 10  
มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุมงาน
เห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออก  หรือร้ือแลวกอสรางใหม 
 

 
 

การตรวจสอบคาระดับ 
 

3.2.1.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
 

3.2.1.5.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                     การวัดปริมาณงานพื้นทางหินคลุก     ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ และ
ทดสอบความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลว   โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนนตามที่ได
กอสรางจริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
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3.2.1.5.2  วิธกีารจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่น ๆ  ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถกูตองเรียบรอยตามขอกําหนดโดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวดในราคาตอหนวยตามสญัญา 
 

       3.2.2  งานพื้นทางกรวดโม ( Crushed Gravel Soil-Aggregate Type Base ) 
              หมายถึง   การกอสรางชั้นพืน้ทางบนชั้นรองพืน้ทาง  หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดุกรวด
โมมวลรวมทีม่คุีณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตงและบดทบัใหไดแนว  ระดับ และรูปรางตามที่
แสดงไวในแบบ 
3.2.2.1  วัสดุ 
              วัสดุกรวดโมมวลรวม ( Crushed Gravel Soil Aggregate Type )  ตองเปนวัสดุที่มีเนือ้แข็งเหนยีว 
สะอาด  ไมผุ  และปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน  จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคมุงานแลว 
กอนนํามาโมตองมีสวนที่คางตะแกรงขนาด 25.0 มิลลิเมตร  ไมนอยกวารอยละ  50  โดยมวล  วสัดุจําพวก  
 Shale   หามนํามาใช 
                     

3.2.2.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
                     กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ     ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทั้งนี้ตองเปนแบบ ขนาดและอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 

3.2.2.3  วิธีการกอสราง 
 

3.2.2.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุพืน้ทางกรวดโม  จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุม
งานโดยปราศจากสิง่ไมพงึประสงคตาง ๆ 
                     กรวดโมจากแหลงผลิต  เมื่อไดผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว   และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานพื้นทางหากมิไดนํามาลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใด  ที่ไดเตรียมไวโดยตรงใหกองไวเปน
กอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควร                       
                   ใหระวงัการเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดในกองวัสดุ  หากพิจารณาพบเหน็ 
นายชางผูควบคุมงานอาจจะเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพใหมได 
                   กอนขนสงกรวดโมไปใช   ใหพนน้ําเขาไปที่กองวัสดุและคลุกเคลาใหเขากันโดยมีปริมาณน้ํา
ใกลเคียง  Optimum   Moisture   Content  การตักกรวดโมออกจากกองและขนสงจะตองทําดวยความ
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ระมัดระวังไมใหเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดได   ในกรณีที่หินคลุกซึ่งขนสงไปเกิดการ
แยกตัวใหทําการผสมใหมในสนาม               
                 ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     ชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่จะตองรองรับชั้นรองพื้นทางกรวดโม  จะตองเกลี่ยแตงและบด
ทับใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                     กอนลงกรวดโม    ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจักรและเครื่องมือใน
การทํางาน   และเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง     ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายชางผูควบคุมงานแลว 
 

3.2.2.3.2   การกอสราง 
                    ภายหลงัจากที่ไดดําเนนิการตามขอ  3.2.2.3.1  แลว   ใหราดน้าํชั้นรองพืน้ทางหรือชัน้อื่นใด 
ที่รองรับชั้นรองพืน้ทางกรวดโมใหเปยกชืน้สม่ําเสมอโดยทั่วตลอด  ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนกรวดโม จาก
กองวัสดุไปปูลงบนชัน้รองพืน้ทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว  แลวตีแผ  เกลีย่กรวดโม  คลกุเคลาและผสม
น้ําเพิ่ม  ใหมีปริมาณน้ําที ่ Optimum   Moisture  Content ± 2%  โดยประมาณ 
                    หลังจากเกลี่ยแตงกรวดโมจนไดที่แลว  ใหทําการบดทับทันที ดวยรถบดลอยางหรือเครื่องมือ
บดทับที่เหมาะสม  บดทับทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอจนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกําหนด  เกลี่ย
แตงกรวดโมใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  และรูปตัดตามที่ไดแสดงไวในแบบไมมีหลุมบอหรือวัสดุที่ 
หลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว  การบดทับขั้นสุดทาย  ถาทําการบดแตงดวยรถบดลอเหล็ก หามบดทับจนเม็ด
กรวดแตก  บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกัน  ผูรับจางจะตองทําการแกไข 
                    กรณีชั้นพืน้ทางและชั้นไหลทางใชวัสดุตางชนิดกนั    หามทํางานไหลทางกอนงานพืน้ทางในชวง 
ฤดูฝน 
                    หากไดมกีารใสไหลทางไวกอนทาํพืน้ทาง  แลวเกิดฝนตกระหวางการทํางาน  หรือมีน้ําขงัใน
พื้นทางใหผูรับจางรื้อพืน้ทางและไหลทางออก  ตรวจสอบชั้นรองพืน้ ถาพบวาไมถูกตองใหร้ือแกไขใหมตาม
วิธีการกอสรางชั้นรองพืน้ทางและไดคุณภาพถกูตองตามขอกําหนด ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพนิิจของนายชางผู
ควบคุมงาน 
                    หากมีความจาํเปนจะตองกอสรางชั้นพืน้ทางในชวงฤดูฝนแลว  จะตองรีบทําการกอสรางให
แลวเสร็จแลวรีบดําเนินการลาดแอสฟลต  Prime  Coat  ปดโดยทนัท ี
3.2.2.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                 การกอสรางพื้นทางกรวดโม ใหกอสรางเปนชั้น ๆ     โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไมเกิน   
150  มิลลิเมตร   
                 ผูรับจางอาจกอสรางพื้นทางกรวดโมใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา 150 มิลลิเมตร แตไมเกิน  
200  มิลลิเมตรก็ได  ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสม แสดงวิธีการปฏิบัติงาน  และ 
ตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200 - 500  เมตร  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  หากพบวาระหวางการ 
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กอสรางเม็ดกรวดผิวหนาของพื้นทางกรวดโม แตกละเอียดมากเกินไป  หรือมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของ 
พื้นทางสวนบนและสวนลางไมไดตามขอกําหนด  นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการกอสราง 
พื้นทางหนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
                 นายชางผูควบคมุงานจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลาแลว   หากพบวาตอนใด
คุณภาพไมถูกตองตามขอกาํหนด  ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจนไดวัสดุที่มีคุณภาพถกูตอง 
3.2.2.3.4  การบํารุงรกัษาและการเปดจราจร 
                 หลังการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทุกอยางแลว   ในกรณีที่ผูรับจางยังไมลาด
แอสฟลต   Prime  Coat   ถาตองการเปดใหการจราจรผาน  ใหทําการบํารุงรักษาดวยการพนน้ําบาง ๆ  ลง
ไปบนผิวหนาพื้นทางกรวดโมที่กอสรางเสร็จแลวใหผิวหนาชุมชื้นตลอดเวลาเพื่อปองกันไมใหฝุนฟุงกระจาย 
เปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร 
 

3.2.2.4  การตรวจสอบ 
3.2.2.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                 งานพืน้ทางกรวดโม ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว     จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ  โดยเมื่อ
ทําการตรวจสอบดวยบรรทดัตรงยาว  3.00  เมตร    ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศนูยกลางทาง  มี
ความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร     และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดบัที่แสดงไวในแบบไดไม
เกิน  10 มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดบัใหทาํทกุระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามทีน่ายชางผูควบคุม
งานเหน็สมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออก  หรือร้ือแลวกอสรางใหม 
 

3.2.2.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

3.2.2.5.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                  การวัดปริมาณงานพื้นทางกรวดโม     ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ และทดสอบ
ความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลว   โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนนตามที่ไดกอสรางจริง
ตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
 

3.2.2.5.2  วิธกีารจายคางาน 
                 การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่น ๆ  ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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 3.2.3  งานพ้ืนทางหินคลุกผสมซีเมนต (Cement Modified Crushed Rock Base) 

                     หมายถึง   การกอสรางชั้นพื้นทางบนชั้นรองพื้นทาง  หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยหินคลุก
ผสมกับปูนซีเมนต  และน้ํา  ที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหไดแนว  ระดับ และ
รูปรางตามที่แสดงไวในแบบ 
3.2.3.1  วัสดุ 
3.2.3.1.1  หินคลุก 
                 วัสดุหินคลุกตองเปนวัสดุที่มีเนื้อแข็ง  เหนียว  สะอาด  ไมผุ  และปราศจากวัสดุอื่นเจือปน  จาก
แหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว  วัสดุจําพวก   Shale   หามนํามาใช                     

3.2.3.1.2  ปูนซีเมนต 
     ปูนซีเมนตที่ใชตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนต  
ปอรตแลนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  15  หรือปูนซีเมนตที่ใชอาจบรรจุอยูในไซโล  หรือแบบบรรจุถุงก็ได  ถา
เปนแบบบรรจุถุงผูรับจางจะตองจัดทําโรงเก็บปูนซีเมนตที่เหมาะสม  เพื่อปองกันไมใหปูนซีเมนตชื้น  หามนํา
ปูนซีเมนตที่จับตัวเปนกอนปนอยูมาใชงาน 
                 ปูนซีเมนตที่ใชตลอดงานตามสัญญาตองเปนตรา  และประเภทเดียวกัน  เวนแตจะไดรับความเห็น 
ชอบจากนายชางผูควบคุมงานเปนอยางอื่น 
 

3.2.3.1.3  น้าํ 
                 น้ําที่จะนํามาใชผสมหรือบมชั้นรองพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต  จะตองสะอาดปราศจากสารตาง ๆ  
เชน  เกลือ  น้าํมัน  กรด  ดาง  และอินทรียวัตถุ หรือสารอืน่ใด  ทีจ่ะเปนอันตรายตอชั้นรองพื้นทางหินคลุกผสม
ซีเมนต  ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอนนํามาใชงาน  หามใชน้ําทะเลในการ
ผสมหรือบมชั้นรองพื้นทางหนิคลุกผสมซีเมนต   
 

3.2.3.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
              กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ    ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุ  และการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน   ทั้งนี้ตองเปนแบบ   ขนาดและอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

3.2.3.2.1  โรงผสมหินคลกุผสมซีเมนต 
                 วัสดุตาง ๆ  ของสวนผสมหินคลุกผสมซีเมนต  ใหจัดอัตราสวนเปนน้ําหนักทั้งหมด  โดยหินคลุก
ปูนซีเมนต  และน้ํา  จะผสมรวมกันในโรงผสมเทานั้น  การชั่งวัสดุตาง ๆ     ที่ใชในการผสมหินคลุกผสมซีเมนต
จะตองดําเนินการตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
                     ปริมาณของวัสดุที่ใสเขาไปในเครื่องผสมจะตองไมมากเกินไปจนทําใหหินคลุกผสมซีเมนตผสม
ไมเขากัน  และถาหากพบวาหินคลุกผสมซีเมนตผสมไมเขากัน    ผูรับจางจะตองลดอัตราการใสวัสดุเขาไปใน
เครื่องผสมลงตามสัดสวนของวัสดุแตละอยาง 
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                     ผูรับจางอาจเลือกใชโรงผสมแบบชุด ( Batch  Mixer )  หรือโรงผสมแบบผสมตอเนื่อง               
(Continuous Mixer) ก็ได  โดยเครื่องจักรที่จะใชงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน 
โรงผสมแบบชุดหรือแบบผสมตอเนื่องตองมีเครื่องปอนวัสดุ   และมาตรวัดปริมาณวัสดุที่ผานเขาไปในเครื่อง
ผสมตามปริมาณที่ไดกําหนดไวจากการออกแบบ 
                     ( 1 )  โรงผสมหินคลุกผสมซีเมนตแบบชุด 
                     โรงผสมแบบชุดจะประกอบดวย  เครื่องผสมที่มีตัวผสมเหมาะสม  ทําหนาที่คลุกเคลาหินคลุก
ผสมซีเมนตใหเขากันดี     จะตองมีเครื่องจับเวลาของการผสม  ติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูควบคุมสามารถจมอง
เห็นไดอยางชัดเจน  เครื่องจับเวลาจะตองสามารถอานเวลาละเอียด  ถึง  2  วินาที  นอกจากนี้โรงผสมจะตอง
ติดตั้งเครื่องนับจํานวนชุดที่ผสมแลวเสร็จติดอยูกับโมดวย 
                     เวลาของการผสมใหเริ่มนับเมื่อวัสดุทุกอยางถูกใสลงในหองผสม  จนถึงเวลาเมื่อหินคลุกผสม
ซีเมนตถูกปลอยออกจากหองผสม การผสมจะตองดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่งหินคลุกผสมซีเมนตมี
ลักษณะคลุกเคลาเขากันอยางดี  โดยสังเกตจากสีและลักษณะของสวนผสมที่ควรจะกลมกลืนกันดี   โดย
สังเกตจากสีและลักษณะของสวนผสมที่ควรจะกลมกลืนกันดี  โดยปกติเวลาของการผสมไมควรจะนอยกวา  
30  วินาที 
                     เครื่องชั่งทีใ่ชชัง่ปูนซีเมนตในแตละชุดจะตองอานไดละเอียดกวาเครื่องชั่งที่ใชชั่งหินคลุก 
                     ( 2 )  โรงผสมหินคลุกผสมซีเมนตแบบผสมตอเนื่อง 
                     โรงผสมแบบนี้จะตองจัดสัดสวนของหินคลุกและปูนซีเมนต   โดยสงจากยุงผานสายพานหรือ
เครื่องปอนอื่นใด  ผานเขาไปยังโรงผสมอยางตอเนื่อง  ปริมาณของหินคลุก  ปูนซีเมนต และน้ําจะถูกควบคุม
โดยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ     ระบบการปอนหินคลุกเขาสูโรงผสมอาจจะเปนระบบทางกลหรือทางไฟฟาก็ได   
แตควรเปนระบบเดียวกันกับระบบการปอนปูนซีเมนต 
                     ในการผสมหินคลุกผสมซีเมนตแบบผสมตอเนื่อง  ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องชั่งสําหรับชั่งหา
มวลของหินคลุก    ปูนซีเมนต  และน้ํา  เพื่อตรวจสอบสวนผสมใหถูกตอง 
 

3.2.3.2.2  เครื่องชั่ง 
                 เครื่องชั่งที่ใชชั่งหามวลของหินคลุก  ปูนซีเมนต  และน้ํา   จะตองเปนแบบคาน  มีความละเอียด
ผิดพลาดไมเกินรอยละ  0.5  ของมวลที่ชั่ง  หามใชเครื่องชั่งซึ่งเปนแบบที่ใชสปริง    กรณีควบคุมปริมาณน้ํา
โดยใชปริมาตร  เครื่องมือควบคุมจะตองมีความละเอียดผิดพลาดไมเกินรอยละ  0.5  ของปริมาตรที่ตวง  และ
ผูรับจางจะตองจัดหาตุมน้ําหนักมาตรฐานขนาด  25  กิโลกรัม  อยางนอย  10  ตุม  ไวที่หนางาน  เพื่อใช
ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง 

                   การคิดน้าํหนักปนูซีเมนตอาจจะใชวิธชีั่งโดยตรง  หรือจากการนับจํานวนถงุบรรจุมาตรฐานที่ก็ได  
โดยทั่วไปปูนซเีมนตบรรจุในถุงมาตรฐานจะหนัก  50  กิโลกรัม   ถาใชวิธีชั่งก็จะตองมีเครื่องชั่งและถงัสําหรับ
ชั่งปูนซีเมนตตางหาก  พรอมทั้งรางและเครือ่งมืออื่น ๆ  เพื่อใชสําหรับปลอยใหปูนซีเมนตออกจากถังชัง่ไปสู
หองผสม  การดําเนินงานในเรื่องนี้จะตองใชวิธีการที่เหมาะสม และไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุม
งาน 
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3.2.3.3  ขอกาํหนดในการออกแบบสวนผสมหินคลกุผสมซีเมนต 
3.2.3.3.1  อัตราสวนผสมของปูนซีเมนต   และน้ํา   ที่ใชผสมกับหินคลุกนั้น  นายชางผูควบคุมงานจะเปน    
 ผูกําหนดใหที่หนางาน   และอาจจะสั่งเปล่ียนแปลงได  ขึ้นอยูกับการทดลองหาความตานแรงอัดของแทง
ตัวอยางหินคลุกผสมซีเมนต  ทั้งในหองทดลองและจากการทําพื้นทางในสนาม 
 

3.2.3.3.2  ในการออกแบบหาปริมาณปูนซีเมนตที่จะผสมกับหินคลุก  และน้ํา  ใหถือเอาคาความตานแรงอัด
ของแทงตัวอยางหินคลุกผสมซีเมนตที่ไดจากการทดลองตาม    ทล. - ท.  105        “วิธีการทดลองหาคา
Unconfined  Compressive  Strength  ของแทงตัวอยางดินซีเมนตที่ไดจากการทดลองตาม      ทล.-ท. 105  
“วิธีการทดลองหาคา  Unconfined  Compressive  Strength  ของดิน”  โดยอนุโลม  ซึ่งแทงตัวอยางทดสอบ 
จะถูกบดอัดในแบบตาม  ทล.-ท.  108  “วิธีการทดลอง  Compaction  Test  แบบสูงกวามาตรฐาน”  ภายหลัง
การบมในถุงพลาสติก  เพื่อมิใหความชื้นเปล่ียนแปลงนาน  7  วัน  แลวนําไปแชน้ํานาน  2  ชั่วโมง   จะตองมี
คาไมนอยกวา  2.4  เมกะพาสคัล  หรือตามที่กําหนดไวในแบบ 
 

3.2.3.3.3  ปริมาณน้ําที่ใชในการเตรียมแทงตัวอยางหินคลุกผสมซีเมนต   เพื่อการทดสอบหาความตานแรงอัด
ตามขอ  3.2.3.3.2  ใหใชปริมาณน้ําที่  Optimum  Moisture  Content  ซึ่งหาไดจากการทดลองบดอัดหินคลุก
ตาม  ทล.-ท.  108  “วิธีการทดลอง Compaction  Test  แบบสูงกวามาตรฐาน”    ปริมาณน้ําที่ไดนี้ใชเปนแนว 
ทางในการควบคุมการบดทับในสนามขณะทําการกอสรางชั้นพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต 
 

3.2.3.3.4  วัสดุตาง ๆ  ของสวนผสมหินคลุกผสมซีเมนต  ไดแก  หินคลุก  ปูนซีเมนต  และน้ํา  ใหจัดอัตราสวน
เปนน้ําหนักทั้งหมด  ปริมาณปูนซีเมนตที่ใชตองไมนอยกวารอยละ  1  และไมเกินกวารอยละ  2  โดยมวลของ 
หนิคลุก  หรือตามที่กําหนดไวในแบบเปนอยางอื่น 
 

3.2.3.3.5 หินคลุกผสมซีเมนต ที่ไดจากการผสมทดลองของโรงผสมและการทําพื้นทางทดลองในสนามจะตอง
มีคุณสมบัติสอดคลองตามขอกําหนดตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 ( 1 )  การผสมทดลองทั้งในหองทดลองและการทําพื้นทางทดลองในสนาม  จะตองดาํเนินการใหแลว
เสร็จกอนเริ่มงานกอสรางพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนตไมนอยกวา  30  วัน 
 ( 2 )  สวนผสมหินคลุกผสมซีเมนต  จะตองมคีาความตานแรงอัดเฉลี่ย  ไมนอยกวา  2.4 เมกะพาสคัล  
หรือตามที่กําหนดไวในแบบ 
 ( 3 )  จํานวนแทงตัวอยางทดสอบ  จากการผสมทดลองในหองทดลอง  และจากการทําพื้นทางทดลอง
ในสนามแตละอยางจะตองไมนอยกวา  27  แทง 
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3.2.3.4  วิธีการกอสราง 

3.2.3.4.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
    สถานที่ต้ังโรงผสมและกองวัสดุจะตองเหมาะสม ไมหางจากบริเวณกอสราง มีบริเวณกวาง
พอที่จะดําเนินการไดโดยสะดวก และจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจากสิง่
ไมพึงประสงคตาง ๆ 
     หินคลุกที่จะใชผสมกับปูนซีเมนตเมื่อไดผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว  ใหกองไวเปนกอง 
ๆ ภายในสถานที่ดังกลาวขางตน  ในปริมาณที่พอสมควร  สําหรับหินคลุกที่จะนํามาผสมกับปูนซีเมนตใน
โรงผสม  จะตองเปนหินคลุกที่ไดจากการโม  หามนําหินหลายขนาดมาผสมกันเปนหินคลุก  ทั้งในสถาน
ที่ต้ังโรงผสมและบริเวณกองวัสดุ  เวนแตโรงผสมจะเปนแบบที่มียุงใสวัสดุแตละขนาดแยกตางหากและ
สามารถปอนหินใหผสมเขาดวยกันเปนหินคลุกตามอัตราสวนที่ตองการได  โรงผสมจะตองสามารถผสมได
อยางมีประสิทธิภาพไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
     สําหรับหินคลุกที่ไดจากแหลงผลิตหลาย ๆ  แหง  เมื่อไดผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลวให
แยกกองวัสดุแตละแหลงผลิตออกจากกัน  หากไมสะดวกในการควบคุมคุณภาพจากแหลงผลิตก็ใหกอง
วัสดุเปนกอง ๆ  แยกกันไปแตละแหลงผลิต  แลวดําเนินการเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพ  เมื่อไดผานการ
ทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว  จึงจะนําไปใชผสมกับปูนซีเมนตที่โรงผสมได  อัตราสวนผสมของปูนซีเมนต
และน้ําที่ใชผสมกับหินคลุกจากแหลงผลิตแตละแหงหาไดจากการทดลองออกแบบสวนผสม  ตามขอ  
3.2.3.3  เปนแตละแหลงผลิตไป 
     ใหระวังการเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดในกองวัสดุ  ระหวางการตักหินคลุก
ออกจากกอง ระหวางการปลอยหินคลุกผสมซีเมนตจากหองผสมลงสูรถขนสงวัสดุหรือระหวางการสงหิน
คลุกผสมซีเมนตไปยังหนางานสนาม  หากพิจารณาพบเห็น  นายชางผูควบคุมงานอาจจะเก็บตัวอยาง
ทดสอบคุณภาพใหมได 
      เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน  จะตองใชในการกอสรางพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต
ทุกชนิด  ตองมีสภาพใชงานไดดี  โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลวเครื่องจักร  
เครื่องมือ  และอุปกรณทุกชนิดตองมีจํานวนพอเพียงที่จะอํานวยใหการกอสรางพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต  
ดําเนินไปโดยตอเนื่องไมติดขัดหรือหยุดชะงัก และในระหวางการกอสรางจะตองบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ 
       ชั้นรองพื้นทางหรือหรือชั้นอื่นใดที่จะรองรับชั้นพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนตจะตองเกลี่ยแตง 
และบดทับใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่แสดงไวในแบบ 
 

3.2.3.4.2 การทาํพื้นทางทดลองในสนาม 
      อัตราสวนของปูนซีเมนตและน้ํา  ที่จะใชผสมกับหินคลุก  เปนสวนผสมหินคลุกผสมซีเมนต
ระหวางการทดลองกอสรางพื้นทางทดลองในสนามแปลงแรก  ใหใชปริมาณปูนซีเมนตที่ไดจากการ
ออกแบบตาม  ขอ  3.2.3.3.2  และใชปริมาณน้ําที่  Optimum  Moisture  Content  ตามขอ  3.2.3.3.3  
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เปนสวนผสมที่จะกอสรางแปลงทดลองแปลงแรก  ซึ่งควรจะมีความยาวประมาณ  200 – 500  เมตร  ให
ดําเนินการเตรียมแทงตัวอยางทดสอบหาความตานแรงอัดตามขอ  3.2.3.3.5  ทันทีที่เร่ิมงาน  การเตรียม
แทงตัวอยางใหเตรียมในสนามโดยเก็บตัวอยางขณะทําการปูสวนผสมพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนตเพื่อที่จะ
ไดแทงตัวอยางที่มีคุณภาพคลายสวนผสมหินคลุกผสมซีเมนตในสนามมากที่สุด  หามทําการผสมคลกุเคลา
ตัวอยางใหม  ทั้งกอนและขณะการบดอัดตัวอยาง 
 

3.2.3.4.3  การกอสราง 
    เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพของพื้นทางทดลองแปลงแรกเปนไปตามขอกําหนดตามขอ  
3.2.3.4.4  แลว  ก็ใหดําเนินการกอสรางแปลงตอ ๆ  ไปได 
    หลังจากผสมหินคลุกผสมซีเมนตเขากันดีแลว  ใหใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนหินคลุกผสมซีเมนต
จากโรงผสมไปปูลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นทางอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลว  โดยปูลงไปในที่ที่ไดจัดเตรียมไว
ทําการบดทับใหแนนโดยใชเครื่องมือบดทับที่เหมาะสม   ระยะเวลาตั้งแตสวนผสมจนกระทั่งเสร็จการบด
ทับไมควรเกิน  2  ชั่วโมง 
                 ภายหลังการบดทับใหทําการแตงระดับข้ันสุดทายทันที  และใหทําการพนน้ําเลี้ยงผิวหนาของ
พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนตติดตอกันในชวง 3  วันแรกเพื่อใหความตานแรงอัดของหินคลุกผสมซีเมนต
เพิ่มข้ึนและยังจะชวยลดรอยแตกผิวอันเนื่องจากการสูญเสียความชื้นหลังการบดทับ 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนแหลงวัสดุ  เครื่องจักร เครื่องมือ  หรือส่ิงอื่นใดที่มีผลทําให
คุณภาพของหินคลุกผสมซีเมนตเปลี่ยนไป  จะตองทําการตรวจสอบหาอัตราสวนผสมใหมทุกครั้ง  เพื่อปรับ
สวนผสมใหคุณภาพถูกตองอยูเสมอ 
3.2.3.4.4  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
 การกอสรางพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต  ใหกอสรางเปนชั้น ๆ  โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละ
ไมเกิน  150  มิลลิเมตร 
 ผูรับจางอาจกอสรางพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนตใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา  150  มิลลิเมตร  
แตไมเกิน  200  มิลลิเมตร  ก็ไดทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสมแสดงวิธีการ
ปฏิบัติงาน  และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200 – 500  เมตร  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  หาก
พบวาระหวางการกอสรางมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนตสวนบนและสวนลาง  
หรือความตานแรงอัดไมไดตามขอกําหนด  นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการกอสรางพื้นทางหิน
คลุกผสมซีเมนตหนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
 

3.2.3.4.5  การบมและการเปดจราจร 
                 หลังกอสรางเสร็จใหบมหินคลุกผสมซีเมนตทุกชั้น  โดยพนน้ําบาง ๆ  ลงไปบนผิวหนาของหิน
คลุกผสมซีเมนตที่กอสรางเสร็จแลวใหชุมชื้นตลอดเวลาติดตอกันนานอยางนอยที่สุด  3  วัน  นับจากวันที่
บดทับเสร็จ  ในชวงเวลาของการบมหากมีความจําเปนใหปดการจราจรได 
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      ใหผูรับจางทําการลาดแอสฟลต  Prime  Coat   หรือกอสรางชั้นผิวทางชั้นถัดไปไดภายหลังจาก
ที่ไดทําการกอสรางชั้นพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนตเสร็จในเวลาอันสมควร 
 

3.2.3.4.6  การเจาะเก็บตัวอยางหินคลกุผสมซีเมนต 
    ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องมือเจาะเก็บตัวอยางหินคลุกผสมซีเมนต  ประจําไวที่หนางานเมื่อ
มีความจําเปนตองเจาะเก็บตัวอยางหินคลุกผสมซีเมนต   
 

3.2.3.5  การตรวจสอบ 
 

3.2.3.5.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต  ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองมีรูปรางราบเรียบตาม
แบบ  โดยเมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัด  ยาว  3.00  เมตร    ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนว
ศูนยกลางทาง  มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร     และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดง
ไวในแบบไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่
นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออก  หรือร้ือ  แลวกอสรางใหม
ใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวสําหรับการบดทับหากพนกําหนดเวลาแลวจะตองร้ือออกทิ้งไป  และกอสราง
ใหม 
 

3.2.3.6  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
 

3.2.3.6.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                 การวัดปริมาณงานรองพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต   ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ 
และทดสอบความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลว โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนน ตามที่ได
กอสรางจริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
 

3.2.3.6.2  วิธกีารจายคางาน 
                     การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง คาวัสดุ เชน หินคลุก  ปูนซีเมนต  เปนตน  คา
เครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิด
จายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด   ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.2.4  งานพื้นทางดินซีเมนต ( Soil  Cement  Base ) 
 

 หมายถึง   การกอสรางชั้นพื้นทางบนชั้นรองพื้นทาง  หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยดินผสมกบั
ปูนซีเมนต  และน้ํา  ที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการปูหรือเกลี่ยแตง  และบดทับใหไดแนวระดับ  และ
รูปรางตามที่แสดงไวในแบบ  ดินซีเมนตนี้อาจมีปูนขาวผสมดวยก็ได 
 

3.2.4.1  วัสดุ 

3.2.4.1.1  ดิน 
                 ดินที่ใชผสมกับปูนซีเมนตตองเปนวัสดุที่ปราศจากหนาดิน  วัชพืช  หรืออินทรียวัตถุอ่ืน ๆ  และ
ไมมีสารอื่นที่อาจเปนอันตรายตอคุณภาพของดินซีเมนตเจือปนอยู  วัสดุจําพวก  Shale  หามนํามาใช 
                     

3.2.4.1.2  ปูนซีเมนต 
     ปูนซีเมนตที่ใชตองมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  15  หรือปูนซีเมนตที่ใชอาจบรรจุอยูในไซโล  หรือแบบบรรจุถุงก็ได  ถาเปน
แบบบรรจุถุงผูรับจางจะตองจัดทําโรงเก็บปูนซีเมนตที่เหมาะสม  เพื่อปองกันไมใหปูนซีเมนตชื้น  หามนํา
ปูนซีเมนตที่จับตัวเปนกอนปนอยูมาใชงาน 
                   ปูนซีเมนตที่ใชตลอดงานตามสัญญาตองเปนตรา  และประเภทเดียวกัน  เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานเปนอยางอื่น 
 

3.2.4.1.3  ปูนขาว 
    ในกรณีที่ดินมีคา  Liquid  Limit  หรือ  Plasticity  Index  เกินกวาคาที่กําหนดผูรับจางจะตองใช
ปูนขาวผสมกับดินเพื่อลดคา  Liquid  Limit  หรือ  Plasticity  Index  กอนการผสมกับปูนซีเมนต  ปูนขาวที่
ใชเมื่อทดลองตาม  ทล.- ท. 205  “วิธีการทดลองหาขนาดของเม็ดวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”  ตองมี
สวนที่ผานตะแกรงขนาด  0.075  มิลลิเมตร  ไมนอยกวารอยละ  70  และปริมาณปูนขาวที่ใชผสมเพื่อลด
คาดังกลาวใหอยูในกําหนดนี้ตองไมนอยกวารอยละ  2  โดยมวลของดิน 
 

3.2.4.1.4  น้าํ 
                 น้ําที่จะนํามาใชผสมหรือบมชั้นพื้นทางดินซีเมนต    จะตองสะอาดปราศจากสารตาง ๆ  เชน  
เกลือ  น้ํามัน  กรด  ดาง  และอินทรียวัตถุ หรือสารอื่นใด  ที่จะเปนอันตรายตอชั้นพื้นทางดินซีเมนต  ทั้งนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอนนํามาใชงาน  หามใชน้ําทะเลในการผสมหรือบม
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต   
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3.2.4.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
              กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ  ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน   ทั้งนี้ตองเปนแบบ   ขนาดและอยูในสภาพ
ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
3.2.4.2.1  โรงผสมดินซีเมนต 
                 วัสดุตาง ๆ  ของสวนผสมดินซีเมนต  ใหจัดอัตราสวนเปนน้ําหนักทั้งหมด  โดยวัสดุดินปนูซเีมนต  
ปูนขาว  และน้ํา  จะผสมรวมกันในโรงผสม  การชั่งวัสดุตาง ๆ     ที่ใชในการผสมดินซีเมนตจะตอง
ดําเนินการตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
                  ปริมาณของวัสดุที่ใสเขาไปในเครื่องผสมจะตองไมมากเกินไป จนทําใหดินซีเมนตผสมไมเขากนั  
และถาหากพบวาดินซีเมนตผสมไมเขากัน ผูรับจางจะตองลดอัตราการใสวัสดุเขาไปในเครื่องผสมลงตาม
สัดสวนของวัสดุแตละอยาง 
                 ผูรับจางอาจเลือกใชโรงผสมแบบชุด  ( Batch Mixer ) หรือโรงผสมแบบผสมตอเนื่อง                    
(Continuous Mixer)  ก็ได โดยเครื่องจักรที่จะใชงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน
กอน     โรงผสมแบบชุดหรือแบบผสมตอเนื่องตองมีเครื่องปอนวัสดุ   และมาตรวัดปริมาณวัสดุที่ผานเขาไป
ในเครื่องผสมตามปริมาณที่ไดกําหนดไวจากการออกแบบ 
                   ( 1 )  โรงผสมดนิซีเมนตแบบชุด 
                   โรงผสมแบบชุดจะประกอบดวย เครื่องผสมที่มีตัวผสมเหมาะสม  ทําหนาที่คลุกเคลาดิน
ซีเมนตใหเขากันดี  จะตองมีเครื่องจับเวลาของการผสม  ติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูควบคุมสามารถจะมองเหน็
ไดอยางชัดเจน  เครื่องจับเวลาจะตองสามารถอานเวลาละเอียด  ถึง  2  วินาที  นอกจากนี้โรงผสมจะตอง
ติดตั้งเครื่องนับจํานวนชุดที่ผสมแลวเสร็จติดอยูกับโมดวย 
                   เวลาของการผสมใหเร่ิมนับเมื่อวัสดุทุกอยางถูกใสลงในหองผสม  จนถึงเวลาเมื่อดินซีเมนตถูก
ปลอยออกจากหองผสม  การผสมจะตองดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่งดินซีเมนตมีลักษณะคลุกเคลาเขา
กันอยางดี  โดยสังเกตจากสีและลักษณะของสวนผสมที่ควรจะกลมกลืนกันดี   โดยปกติเวลาของการผสม
ไมควรจะนอยกวา  30  วินาที 
                   เครื่องชั่งที่ใชชัง่ปูนซีเมนตในแตละชุดจะตองอานไดละเอียดกวาเครื่องชั่งที่ใชชั่งดนิ 
                   ( 2 )  โรงผสมดนิซีเมนตแบบผสมตอเนื่อง 
                   โรงผสมแบบนี้จะตองจัดสัดสวนของดิน  ปูนซีเมนต   และปูนขาว  โดยสงจากยุงผานสายพาน
หรือเครื่องปอนอื่นใด  ผานเขาไปยังโรงผสมอยางตอเนื่อง  ปริมาณของดิน  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  และน้ํา  
จะถูกควบคุมโดยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ    ระบบการปอนดินเขาสูโรงผสมอาจจะเปนระบบทางกลหรือทาง
ไฟฟาก็ได   แตควรเปนระบบเดียวกันกับระบบการปอนปูนซีเมนต 
                   ในการผสมดินซีเมนตแบบผสมตอเนื่อง     ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องชั่งสําหรับชั่งหามวล
ของดิน    ปูนซีเมนต  ปูนขาว   และน้ํา  เพื่อตรวจสอบสวนผสมใหถูกตอง 
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3.2.4.2.2  เครื่องชั่ง 
                  เครื่องชั่งที่ใชชั่งหามวลดิน  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  และน้ํา   จะตองเปนแบบคาน  มีความละเอียด
ผิดพลาดไมเกินรอยละ  0.5  ของมวลที่ชั่ง  หามใชเครื่องชั่งซึ่งเปนแบบที่ใชสปริง    กรณีควบคุมปริมาณน้ํา
โดยใชปริมาตร  เครื่องมือควบคุมจะตองมีความละเอียดผิดพลาดไมเกินรอยละ  0.5  ของปริมาตรที่ตวง  
และผูรับจางจะตองจัดหาตุมน้ําหนักมาตรฐานขนาด  25  กิโลกรัม  อยางนอย 10  ตุม ไวที่หนางาน  เพื่อใช
ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง 
                     การคิดน้ําหนักปูนซีเมนตอาจจะใชวิธีชั่งโดยตรง  หรือจากการนับจํานวนถุงบรรจุมาตรฐานก็
ได  โดยทั่วไปปูนซีเมนตบรรจุในถุงมาตรฐานจะหนัก  50  กิโลกรัม   ถาใชวิธีชั่งก็จะตองมีเครื่องชั่งและถัง
สําหรับชั่งปูนซีเมนตตางหาก  พรอมทั้งรางและเครื่องมืออ่ืน ๆ  เพื่อใชสําหรับปลอยใหปูนซีเมนตออกจาก
ถังชั่งไปสูหองผสม  การดําเนินงานในเรื่องนี้จะตองใชวิธีการที่เหมาะสม  และไดรับความเห็นชอบจากนาย
ชางผูควบคุมงาน 
 

 3.2.4.3   ขอกําหนดในการออกแบบสวนผสมดินซีเมนต 
 

 3.2.4.3.1  อัตราสวนผสมของปูนซีเมนต   ปูนขาว  และน้ํา   ที่ใชผสมกับดินนั้น  นายชางผูควบคุมงานจะ
เปนผูกําหนดใหที่หนางาน และอาจจะสั่งเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับการทดลองหาความตานแรงอัดของแทง
ตัวอยางดินซีเมนต  ทั้งในหองทดลองและจากการทําพื้นทางในสนาม 

3.2.4.3.2  ในการออกแบบสวนผสมของดินซีเมนตเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนตที่จะผสมกับดิน และน้ํา ให
ถือเอาคา  Unconfined  Compressive  Strength  ของแทงตัวอยางดินซีเมนตที่ไดจากการทดลองตาม 
ทล.-ท. 105   “วิธีการทดลองหาคา  Unconfined  Compressive  Strength  ของดิน”  โดยอนุโลม  ซึ่งแทง
ตัวอยางทดสอบจะถูกบดอัดในแบบตาม  ทล.-ท.  108  “วิธีการทดลอง  Compaction  Test  แบบสูงกวา
มาตรฐาน”  ภายหลังการบมในถุงพลาสติก  เพื่อมิใหความชื้นเปลี่ยนแปลงนาน  7  วัน  แลวนําไปแชน้ํา
นาน  2  ชั่วโมง   จะตองมีคาไมนอยกวา  1.7  เมกะพาสคัล  หรือตามที่กําหนดไวในแบบ 

3.2.4.3.3  ปริมาณน้ําที่ใชในการเตรียมแทงตัวอยางดินซีเมนต     เพื่อการทดสอบหาความตานแรงอัด    
ตามขอ  3.2.4.3.2  ใหใชปริมาณน้ําที่  Optimum  Moisture  Content  ซึ่งหาไดจากการทดลองบดอัดดิน  
ตาม  ทล.-ท.  108  “วิธีการทดลอง Compaction  Test  แบบสูงกวามาตรฐาน”  ปริมาณน้ําที่ไดนี้ใชเปน
แนวทางในการควบคุมการบดทับในสนามขณะทําการกอสรางชั้นพื้นทางดินซีเมนต 
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3.2.4.4  วิธีการกอสราง 
 

3.2.4.4.1  การทดลองในแปลงทดลองแปลงแรก 
                 กอนดําเนินการกอสรางชั้นพื้นทางดินซีเมนต  ผูรับจางจะตองทําการทดลองกอสรางในแปลง
ทดลองแปลงแรก   โดยปริมาณปูนซีเมนตที่จะใชเปนสวนผสมดินซีเมนตระหวางการทดลองกอสรางแปลง
แรก  จะหาไดจากการทดลองผสมดินซีเมนตในหองทดลอง      โดยใชปูนซีเมนตในอัตราสวนตาง ๆ   ที่
ปริมาณน้ําที่  Optimum  Moisture  Content  ตามขอ  3.2.4.3.3  แลวเตรียมแทงตัวอยางทดสอบและบม
อยูในถุงพลาสติก โดยไมใหความชื้นเปลี่ยนแปลงตามวิธีการตาง ๆ    เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในขอ  
3.2.4.3.2       และเลือกสวนผสมทดลองที่ใหคาความตานแรงอัดในชวงรอยละ  105  ถึงรอยละ  125  ( 
โดยทั่วไปควรเลือกที่ประมาณคาตัวกลาง  คือ รอยละ 115 )  ของคาความตานแรงอัดที่  1.7  เมกะพาสคัล  
หรือตามที่กําหนดไวในแบบเปนสวนผสมที่จะใชระหวางกอสรางในแปลงทดลองแปลงแรก  ซึ่งควรจะมี
ความยาวประมาณ 200 - 500  เมตร 
                     ปูนซีเมนตที่ใชผสมในระหวางการกอสรางแปลงตอ ๆ  ไป   จะตองคิดเผื่อประสิทธิภาพของ
การผสมดวย      เมื่อใชปริมาณปูนซีเมนตตามที่ไดเลือกไวแลวจากแปลงทดลองแปลงแรก  ประสิทธิภาพ
ของการ 
ผสมสามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 
                                                  ประสิทธภิาพของการผสม  = A / B 
                     เมื่อ  A  =  ความตานแรงอัดของดินซีเมนตจากการผสมดวยเครื่องผสม   หาไดจากการ 
                                      ทดลองความตานแรงอัดของแทงตัวอยางทีเ่ตรียมจากเครือ่งผสม 
                     เมื่อ  B  =  ความตานแรงอัดของดินซีเมนตจากการผสมในหองทดลอง  คือ  คาความตาน 
                                      แรงอัดของดินซีเมนตที่ไดเลือกไวของแปลงทดลองแปลงแรก   
                     โดยทั่วไป  การผสมในสนามจะมีประสิทธิภาพของการผสมนอยกวาการผสมในหองทดลอง  
กลาวอีกนัยหนึ่ง  แทงตัวอยางดินซีเมนตที่เตรียมจากการผสมจะใหคาความตานแรงอัดนอยกวาแทง
ตัวอยางดินซีเมนตที่เตรียมจากหองทดลองเมื่อใชปริมาณปูนซีเมนตเทากัน ดังนั้นจะเห็นไดวาปริมาณ
ปูนซีเมนตที่ใชในการกอสรางจะตองเพิ่มข้ึน   เพื่อใหไดความตานแรงอัดตามที่ตองการ  และปริมาณ
ปูนซีเมนตที่ตองการเพิ่มข้ึนนี้  คือ  ปริมาณปูนซีเมนต  ณ  จุดที่ไดทําการปรับแกคาความตานแรงอัด ตาม
ขอ 3.2.4.3.2  ดวยประสิทธิภาพของการผสม 
                     เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนแหลงวัสดุ  เครื่องจักร  เครื่องมือ    หรือส่ิงอื่นใดที่มีผลทํา 
ใหประสิทธิภาพของการผสมเปลี่ยนไป   จะตองทําการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของการผสมใหมทุกครั้ง    
เพื่อปรับสวนผสมใหถูกตองอยูเสมอ 
                     การบดทับและปริมาณน้ําเปลี่ยนแปลงไประหวางการกอสราง  ก็มีผลทําใหตองมีการปรับ
ปริมาณปูนซีเมนตใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงดวย 
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3.2.4.4.2  การกอสราง 
                 ปริมาณปูนซีเมนตที่ใชสําหรับแปลงกอสรางตอ ๆ   ไปใหคิดเผื่อประสิทธิภาพของการผสมจาก
ปริมาณปูนซีเมนตที่ใชในแปลงทดลองแปลงแรก   
                  ปริมาณน้ําที่ใชในการผสมดินซีเมนตในสนาม  ใหใชที่  Optimum  Moisture  Content  
โดยประมาณ   
                   ภายหลังที่ไดผสมดินซีเมนตเขากันดีแลว      ใหใชเครื่องจักรที่เหมาะสมยกขนดินซีเมนตจาก
โรงผสมไปปูลงบนพื้นชั้นรองพื้นทางหรือชั้นทางอื่นใดที่ไดเตรียมไว แลวทําการบดทับใหแนน  โดยใช
เครื่องมือบดทับที่เหมาะสม   ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมผสมจนกระทั่งเสร็จการบดทับไมควรเกิน  2  ชั่วโมง                     
                   ควรทําการพนน้ําเลี้ยงผิวหนาของรองพื้นทางดินซีเมนตในขณะบดทับ และภายหลงัการบดทบั
ใหชื้นอยูตลอดเวลา น้ําที่พนลงไปนี้นอกจากจะชวยใหเกิดปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนต  ดิน  และน้ําให
สมบูรณยิ่งขึ้น อันจะมีผลทําใหความตานแรงอัดของดินซีเมนตเพิ่มข้ึนแลว ยังจะชวยลดรอยแตกผิวอัน
เนื่องจากการสูญเสียความชื้นหลังการบดทับดวย 
                  ภายหลังการบดทับ  ใหทําการแตงระดับข้ันสุดทายทันที  และใหทําการพนน้ําเลี้ยงผิวหนาของ 
รองพื้นทางดินซีเมนตติดตอกันในชวง  3  วันแรก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 
 
3.2.4.4.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                 การกอสรางรองพื้นทางดินซีเมนต  ใหกอสรางเปนชั้น ๆ    โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละ
ไมเกิน  150  มิลลิเมตร 
                 ผูรับจางอาจกอสรางชั้นพื้นทางดินซีเมนต ใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา 150  มิลลิเมตร    
แตไมเกิน 200 มิลลิเมตร ก็ได ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสมแสดงวิธีการ
ปฏิบัติงาน  และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200 - 500 เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  หาก
พบวาระหวางการกอสรางมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของพื้นทางดินซีเมนตสวนบน และสวนลางหรือความ
ตานแรงอัดไมไดตามขอกําหนด      นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการกอสรางพื้นทางดินซีเมนต
หนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
3.2.4.4.4  การบมและการเปดจราจร 
                หลังกอสรางเสร็จใหบมดินซีเมนตทุกชั้น  โดยพนน้ําบาง ๆ  ลงไปบนผิวหนาของดินซีเมนตที่
กอสรางเสร็จแลวใหชุมชื้นตลอดเวลาติดตอกันนานอยางนอยที่สุด  3  วัน  นับจากวันที่บดทับเสร็จ  ในชวง
เวลาของการบมหากมีความจําเปนใหปดการจราจรได 
    ใหผูรับจางทําการลาดแอสฟลต  Prime  Coat   หรือกอสรางชั้นผิวทางชั้นถัดไปไดภายหลงัจากที่
ไดทําการกอสรางชั้นพื้นทางดินซีเมนตเสร็จเปนระยะเวลานานไมนอยกวา  15  วัน  ทั้งนี้เพื่อใหพื้นทางดิน
ซีเมนตอยูตัว 
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3.2.4.4.5  การเจาะเก็บตัวอยางดินซีเมนต 
    ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องมือเจาะเก็บตัวอยางดินซีเมนต  ประจําไวที่หนางาน  เมื่อมีความ
จําเปนตองเจาะเก็บตัวอยางดินซีเมนต   
 

3.2.4.5  การตรวจสอบ 
 

3.2.4.5.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                 งานพื้นทางดินซีเมนต  ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ  โดย
เมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร    ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลางทาง  
มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร     และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไม
เกิน  10  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุม
งานเห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออก  หรือร้ือ  แลวกอสรางใหมใหเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดไวสําหรับการบดทับหากพนกําหนดเวลาแลวจะตองร้ือออกทิ้งไป  และกอสรางใหม 
 

3.2.4.6  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
 

3.2.4.6.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
                  การวัดปริมาณงานพื้นทางดินซีเมนต ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ และทดสอบ
ความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลว   โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนน  ตามที่ไดกอสรางจริง
ตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
   

3.2.4.6.2  วิธีการจายคางาน 
                  การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  เชน  ดิน  ปูนซีเมนต  รวมทั้งปูนขาวที่
อาจตองผสมดวย  เปนตน  คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตอง
เรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด   ในราคาตอหนวยตาม
สัญญา 
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3.3 งานไหลทาง  ( Shoulder ) 

 
3.3.1  งานไหลทางวัสดุมวลรวม ( Soil-Aggregate  Shoulder ) 
 

              หมายถึง   การกอสรางชั้นไหลทางบนชั้นรองพื้นทาง  หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดุมวล
รวมที่มีคุณภาพตามขอกําหนด โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหไดแนว ระดับ และรูปรางตามที่แสดงไวใน
แบบ 
 

3.3.1.1  วัสดุ 
              วัสดุมวลรวมตองเปนวัสดุที่มีเม็ดแข็ง  ทนทาน  มีสวนหยาบผสมกับสวนละเอียดที่มีคุณสมบัติ
เปนวัสดุเชื้อประสานที่ดี  ปราศจากกอนดินเหนียว  และวัชพืชอ่ืน ๆ   จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายชางผูควบคุมควบคุมงานแลว  หากมีสวนที่จับตัวกันเปนกอนแข็ง  หรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกวา  50  
มิลลิเมตร  จะตองกําจัดออกไป   หรือทําใหแตก  และผสมเขาดวยกันใหมีลักษณะสม่ําเสมอ 
                     

3.3.1.2  เครือ่งจักรและเครื่องมือ 
              กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ     ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน   ทั้งนี้ตองเปนแบบ   ขนาดและอยูในสภาพ
ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 

3.3.1.3  วิธีการกอสราง 
 

3.3.1.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                 ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                 วัสดุมวลรวมที่จะนํามาใชเปนชั้นไหลทาง   จะตองถูกคลุกเคลาใหมีลักษณะสม่ําเสมอกัน  แลว
กองไวเปนกอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควรเพื่อการทดสอบคุณภาพกอน 
                  บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจาก 
ส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ 
                  วัสดุมวลรวมจากกองวัสดุในแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว   และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานไหลทาง  หากไมไดนํามาลงบนชั้นรองพื้นทาง  หรือชั้นอื่นใด ที่ไดเตรียมไวโดยตรงใหกองไว
เปนกอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควร   
                  วัสดุมวลรวมที่จะนํามาใชจะตองทําการผสมน้ําใหเรียบรอยกอนที่กองวัสดุ   โดยที่ประมาณวา 
    ใหมีปริมาณน้ําที่  Optimum  Moisture  Content ± 3%  
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                   การตักวัสดุมวลรวมออกจากกอง  และการขนสงวัสดุมวลรวม  จะตองกระทําดวยความระมัด 
ระวังไมใหเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียด   ในกรณีที่วัสดุมวลรวมซึ่งขนสงไปเกิดการ
แยกตัว  จะตองเปลี่ยนหรือปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
 
           หามทําการผสมวัสดุมวลรวมเพื่อทําไหลทางบนชั้นพื้นทาง ชั้น  Prime  Coat   ชั้นรองผิวทาง  หรือ
ชั้นผิวทาง 
          ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                  ชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่จะตองรองรับชั้นไหลทางวัสดุมวลรวม  จะตองเกลี่ยแตงและบด
ทับใหได  แนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                  กอนลงวัสดุมวลรวม  ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจักร  และเครื่องมือ
ในการทํางาน   และเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง  ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายชางผูควบคุมงานแลว 
 

3.3.1.3.2   การกอสราง 
                  ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ  3.3.1.3.1  แลวใหราดน้ําชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใด ที่
รองรับชั้นไหลทางใหเปยกชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด  ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนวัสดุมวลรวมจากกองวัสดุ
ไปปูลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว  แลวตีแผ  เกลี่ยแตง  และบดทับทันทีดวยเครื่องมือที่
เหมาะสม   บดทับจนทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอ    จนไดความแนนตลอดความหนาตามขอกําหนด  เกลี่ย
แตงชั้นไหลทางวัสดุมวลรวมใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  และรูปตัดตามที่ไดแสดงไวในแบบ   ไมมี
หลุมบอหรือวัสดุที่หลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว   
                  ถาวัสดุมวลรวมที่นํามาใชแหงเกินไปใหพรมน้ําชวย  และตองใชความระมดัระวงัในการกอสราง
และบดทับตรงบริเวณรอยตอระหวางชั้นไหลทางกับชั้นพื้นทาง เพื่อใหไดความแนนสม่ําเสมอดีตลอดแนว  
บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกัน  ผูรับจางจะตองทําการแกไข 

3.3.1.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                 การกอสรางชั้นไหลทางวัสดุมวลรวมใหกอสรางเปนชั้น ๆ   โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละ
ไมเกิน  150  มิลลิเมตร   
                ผูรับจางอาจกอสรางชั้นไหลทางวัสดุมวลรวม  ใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา 150  มิลลิเมตร  
แตไมเกิน  200  มิลลิเมตร  ก็ได  ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสม   แสดงวิธีการ
ปฏิบัติงานและตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ  200 - 500  เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  หาก
พบวาระหวางการกอสรางเม็ดวัสดุที่ผิวหนาของไหลทางวัสดุมวลรวมแตกละเอียดมากเกินไป หรือมีปญหา
เกี่ยวกับความแนนของไหลทางสวนบนและสวนลางไมไดตามขอกําหนด  นายชางผูควบคุมงานอาจ
พิจารณาระงับการกอสรางไหลทางวัสดุมวลรวมหนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
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               นายชางผูควบคุมงาน  จะตรวจสอบคุณภาพหลังจากการตีแผแลว หากพบวาตอนใดคุณภาพไม
ถูกตองตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไข  จนไดวัสดุที่มีคุณภาพถูกตอง 
 

3.3.1.4  การตรวจสอบ 
 

3.3.1.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                 งานไหลทางวัสดุมวลรวมที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบโดย
เมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร    ทั้งตามแนวขนาน  และต้ังฉากกับแนวศูนยกลาง
ทาง  มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร     และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบ
ไดไมเกิน 15  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่นายชาง 
ผูควบคุมงานเห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออกหรือร้ือ  แลวกอสรางใหม 
 

3.3.1.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
 

3.3.1.5.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 
                 การวัดปริมาณงานไหลทางวัสดุมวลรวม     ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ และ
ทดสอบความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลวโดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนนตามที่ไดกอสราง
จริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
   

3.3.1.5.2  วิธีการจายคางาน 
                  การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอ่ืน ๆ  ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด   ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.4 งานวัสดุรองใตผิวทางคอนกรีต 

  ( Material To Control Pumping Under Concrete Pavement  ) 
 

3.4.1  งานทรายรองใตผิวทางคอนกรีต 
 

            หมายถึง   การกอสรางชั้นรองใตผิวทางคอนกรีตบนชั้นรองพื้นทาง  หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลว
ดวยทรายที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหไดแนว  ระดับ  และรูปรางตามที่
แสดงไวในแบบ 
 

3.4.1.1  วัสดุ 
              ทรายหรือวัสดุอ่ืนใด  ตองเปนวัสดุที่มีเม็ดแข็ง  ทนทาน  สะอาด  ปราศจากสิ่งไมพึงประสงคตางๆ 
จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
                     

3.4.1.2  เครื่องจักรและเครื่องมือ 
              กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ     ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทั้งนี้ตองเปนแบบ ขนาดและอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 

3.4.1.3  วิธีการกอสราง 
 

3.4.1.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     ทรายจากแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว  และเตรียมที่จะนํามาใชงานรองใต
ผิวทางคอนกรีต   หากมิไดนําลงมาบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นทางอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรงใหกองไวเปน
กอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควร หามนําทรายที่ยังไมผานการทดสอบคุณภาพมาลงบนชั้นรองพื้นทาง  หรือ
ชั้นทางอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง  
                     บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน โดย 
ปราศจากสิง่ไมพึงประสงคตาง ๆ 
                     ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
          ชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่จะรองรับชั้นทรายรองใตผิวทางคอนกรีต จะตองเกลี่ยแตงและ
บดทับใหได  แนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                     กอนลงทราย  ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจักรและเครื่องมือในที่ใช
ในการทํางานและเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง      
         ผูรับจางอาจดําเนินการตั้งแบบเพื่อเทคอนกรีตกอนลงทรายรองใตพื้นผิวทางคอนกรีตก็ได 
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3.4.1.3.2   การกอสราง 
                  ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ  3.4.1.3.1  แลวใหราดน้ําชั้นรองพืน้ทาง  หรือชัน้ทางอืน่ใด
ที่รองรับชั้นทรายรองใตพื้นผิวทางคอนกรีตใหเปยกชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด  ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขน
ทรายจากกองวัสดุไปปูลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว  แลวตีแผ  เกลี่ยและเพิ่มน้ําจนมี
ปริมาณน้ําที่พอเหมาะ 
                  หลังจากเกลี่ยแตงวัสดุจนไดที่แลวใหทําการบดทับทันทีดวยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสมบดทับ
ทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอ  เกลี่ยแตงใหไดระดับ  ตามที่กําหนดไวในแบบ 
                  เมื่อไดกอสรางชั้นทรายรองใตผิวทางคอนกรีต จนไดความยาวพอเหมาะแลวใหตรวจสอบคา
ระดับหากผลที่ไดเปนไปตามขอกําหนด  ก็ใหดําเนินการเตรียมการเทคอนกรีตตอไปได 
 

3.4.1.4  การตรวจสอบ 
 

3..1.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
               งานทรายรองใตผิวทางคอนกรีตที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ 
โดยเมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร    ทั้งตามแนวขนานและตั้งฉากกับแนวศูนยกลาง
ทาง  มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร     และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดงไวในแบบ
ไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่นายชางผู
ควบคุมงานเห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข  
 

3.4.1.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
 

3.4.1.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
                 การวัดปริมาณงานทรายรองใตผิวทางคอนกรีต  ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับแลว 
โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนน   ตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
 
  3.4.1.5.2  วิธีการจายคางาน 
                    การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด   ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.4.2  งานหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีต 

            หมายถึง   การกอสรางชั้นรองใตผิวทางคอนกรีตบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลว
ดวยวัสดุหินคลุกที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตง  และบดทับ  ใหไดแนว  ระดับ  และรูปราง
ตามที่แสดงไวในแบบ 
3.4.2.1  วัสดุ 
              วัสดุหินคลุกตองเปนหินโมมวลรวมที่มีเนื้อแข็ง  เหนียว  ไมผุ  สะอาดปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน  
จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว  วัสดุจําพวก  Shale หามนํามาใช 
                     

3.4.2.2  เครื่องจักรและเครื่องมือ 
              กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ     ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทั้งนี้ตองเปนแบบ ขนาดและอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 

3.4.2.3  วิธีการกอสราง 
 

3.4.2.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดย
ปราศจากสิ่งไมพึงประสงคตาง ๆ 
                     หินคลุกจากแหลงผลิต  เมื่อไดผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว   และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานชั้นรองใตผิวทางคอนกรีต  หากมิไดนํามาลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว
โดยตรง ใหกองไวเปนกอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควร   
                      สําหรับหินคลุกที่ไดจากแหลงผลิตหลายๆ  แหง ซึ่งผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว  ถา
จะนํามาลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวโดยตรง  ใหแยกลงแตละแหลงผลิตเปนแตละ
ชวงไปชวงละประมาณ  500  เมตร  หรือตามที่นายชางผูควบคุมงานกําหนดถาประสงคจะนํามากองเพื่อ
เตรียมไวใชงานก็ใหแยกกองวัสดุแตละแหลงผลิตออกจากกัน  ในปริมาณที่พอสมควร  หากไมสะดวกใน
การควบคุมคุณภาพจากแหลงผลิตก็ใหกองวัสดุเปนกองๆแยกกันไปแตละแหลงผลิต  แลวดําเนินการเก็บ
ตัวอยางทดสอบคุณภาพ  หามนําหินคลุกจากแหลงผลิตที่ยังไมผานการทดสอบคุณภาพมาลงบนชั้นรอง
พื้นทางหรืชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง 
                   ใหระวังการเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดในการกองวัสดุ  หากพิจารณาพบ 
เห็นนายชางผูควบคุมงานอาจจะเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพใหมได 
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                  กอนขนสงหินคลุกไปใช ใหพนน้ําเขาไปที่กองวัสดุและคลุกเคลาใหเขากันโดยมีปริมาณน้ํา
ใกลเคียงOptimum  Moisture  Content  การตักหินคลุกออกจากกองและขนสงจะตองทําดวยความ
ระมัดระวังไมใหเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดได   ในกรณีที่หินคลุกซึ่งขนสงไปเกิดการ
แยกตัวใหทําการผสมใหมในสนาม               
                     ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     ชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่จะตองรองรับชั้นหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีต  จะตองเกลี่ย
แตงและบดทับใหได  แนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                     กอนลงหินคลุก  ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจักรและเครื่องมือใน
การทํางาน และเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง     ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายชางผูควบคุมงานแลว 
 

3.4.2.3.2   การกอสราง 
                 ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ  3.4.2.3.1  แลว  ใหราดน้ําชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่
รองรับชั้นหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีตโดยทั่วตลอด  ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนหินคลุกจากกองวัสดุไปปู
ลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว  แลวตีแผ  เกลี่ยหินคลุก  คลุกเคลาและอาจผสมน้าํเพิม่ใหมี
ปริมาณน้ําใกลเคียง   Optimum  Moisture   Content   
                หลังจากเกลี่ยแตงหินคลุกจนไดที่แลวใหทําการบดทับทันทีดวยรถบดลอยาง  หรือเครื่องมือบด
ทับอ่ืนใดที่เหมาะสม  บดทับทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอจนไดความแนนตามขอกําหนด  เกลี่ยแตงหินคลุกให
ได แนว ระดับ ความลาด  ขนาด  และรูปตัด  ตามที่ไดแสดงไวในแบบไมมีหลุมบอหรือวัสดุที่หลุดหลวมไม
แนนอยูบนผิว  การบดทับข้ันสุดทาย  ถาทําการบดแตงดวยรถบดลอเหล็กหามบดทับจนเม็ดหินแตก  
บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกับผูรับจางจะตองทําการแกไข 
                 ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถจะกอสรางหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีตเต็มความกวางของถนน
ตามแบบไดหรือจําเปนจะตองกอสรางทีละ  1  ชองจราจร   อาจทําการกอสรางชั้นหินคลุกรองใตผิวทาง
คอนกรีตเทากับความกวางของชองที่ตองการจะเทคอนกรีตและเผื่อไวสําหรับฐานของแบบอีกขางละ
ประมาณ  300  มิลลิเมตร นายชางผูควบคุมงานจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลาแลวหาก
พบวา คุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองขนวัสดุเหลานั้นออกไปและนําวัสดุที่มีคุณภาพ
ถูกตองมาใสแทน 
 
3.4.2.3.3  การบํารุงรักษาและการเปดจราจร 
                 หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทุกอยางแลว   ในกรณีที่ผูรับจางยังไม
สามารถเทคอนกรีตได  ถาตองการเปดใหการจราจรผาน  ใหทําการบํารุงรักษาดวยการพนน้ําบาง ๆ  ลงไป
บนผิวหนาของหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีตที่กอสรางเสร็จแลวใหชุมชื้นตลอดเวลา เพื่อปองกันไมใหฝุน
ฟุงกระจาย  เปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร 
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3.4.2.4  การตรวจสอบ 
 

3.4.2.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                 งานหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีตที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว จะตองมีรูปรางราบเรียบตาม
แบบ  โดยเมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร    ทั้งตามแนวขนาน  และตั้งฉากกับแนว
ศูนยกลางทาง  มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร     และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดง
ไวในแบบไดไมเกิน  15  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่
นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออก  หรือร้ือแลวกอสรางใหม 

3.4.2.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

3.4.2.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
                  การวัดปริมาณงานหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีต   ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ 
และทดสอบความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลว   โดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนนตามที่ได
กอสรางจริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
   
3.4.2.5.2  วิธีการจายคางาน 
                 การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด   ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและกอสรางใหม 

  ( Scarification & Reconstruction Of Existing Pavement ) 
 

              หมายถึง   การรื้อชั้นทางเดิม  เชน  ชั้นรองพื้นทาง  พื้นทาง  ผิวทาง ฯลฯ  และคัดวัสดุที่ใชไมได
หรือวัสดุที่ไมตองการออกแลวทําการคลุกเคลา  เกลี่ยแตง  และบดทับใหไดแนว  ระดับ  รูปรางและความ
แนนตามที่กําหนด 
 

3.5.1  วัสดุ 
              ใชวัสดุเดิมที่ร้ือออกมาแลวคัดวัสดุที่ใชไมไดหรือวัสดุที่ไมตองการออก  แลวยอยสวนที่ใชไดให
แตก  โดยมีกอนโตสุดไมเกิน  50  มิลลิเมตร  และคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกัน 
 

3.5.2  เครื่องจักรและเครื่องมือ 
                     กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ     ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทั้งนี้ตองเปนแบบ ขนาดและอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 

3.5.3  วิธีการกอสราง 
                     ใหทําการรื้อชั้นทางเดิมออกจนถึงระดับความลึกอยางนอย  100  มิลลิเมตร  ตลอดความ
กวางของชั้นนั้นหรือตามที่กําหนดไวในแบบ   และในระหวางการรื้อชั้นทางเดิมจะตองระมัดระวังไมใหเกิด
ความเสียหายตอโครงสรางทาง  และสาธารณูปโภคอื่นๆ 
                     ทําการบดยอยวัสดุที่ร้ือออก  พรอมทั้งคัดวัสดุที่ใชไมได  หรือวัสดุที่ไมตองการออกใหหมด
และคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันพรอมทั้งพรมน้ําใหไดความชื้นพอเหมาะ  แลวทําการบดทับใหไดรูปราง
ราบเรียบและความแนนตามที่กําหนด 
3.5.4  การตรวจสอบ 

3.5.4.1  การทดสอบความแนนของการบดทับ 
                     ความแนนที่บดทับเรียบรอยแลวจะตองไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอด ไมตํ่ากวารอยละ 
95 ของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตัวอยางวัสดุเก็บจากหนางานสนามหลังจากคลุกเคลา   
ผสมและปูลงบนถนนแลวตาม  ทล.-ท.  108  “วิธีการทดลอง Compaction  Test  แบบสูงกวามาตรฐาน”   
                    การทดสอบความแนนของการบดทับใหดําเนินการทดสอบตาม  ทล. – ท.  603 “วิธีการ
ทดลองหาคาความแนนของวัสดุในสนามโดยใชทราย”  ทุกระยะประมาณ  100  เมตร  ตอ  1  ชองจราจร  
หรือประมาณพื้นที่  500  ตารางเมตร  ตอ  1  หลุมตัวอยาง 
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3.5.5  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
 

3.5.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
              การวัดปริมาณงานรื้อชั้นทางเดิมหรือกอสรางใหมใหคิดจากพื้นที่ตามที่ไดกอสรางจริง  ปริมาณ 
งานมีหนวยเปนตารางเมตร   

3.5.5.2  วิธีการจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง   คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่จําเปนเพื่อ
การกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด   ใน
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.6 งานผิวทางวัสดุมวลรวม 

 ( Soil- aggregate  temporary surface ) 
 

              หมายถึง การกอสรางชั้นผิวทางบนชั้นวัสดุคัดเลือก  หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวดวยวัสดุมวล
รวม  ที่มีคุณภาพตามขอกําหนด  โดยการเกลี่ยแตงและบดทับใหไดแนว  ระดับและรูปรางตามที่แสดงไวใน
แบบ 
 

3.6.1  วัสดุ 
           วัสดุมวลรวมตองเปนวัสดุที่มีเม็ดแข็ง  ทนทาน  มีสวนหยาบผสมกับสวนละเอียดที่มีคุณสมบัติเปน
วัสดุเชื้อประสานที่ดี  ปราศจากกอนดินเหนียว  และวัชพืชอ่ืน ๆ   จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย
ชางผูควบคุมควบคุมงานแลว  หากมีสวนที่จับตัวกันเปนกอนแข็ง  หรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกวา  50  
มิลลิเมตร  จะตองกําจัดออกไป   หรือทําใหแตก  และผสมเขาดวยกันใหมีลักษณะสม่ําเสมอ  วัสดุจําพวก  
Shale  หามนํามาใช 
                     

3.6.2  เครื่องจักรและเครื่องมือ 
           กอนเร่ิมงานผู รับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ  ที่จําเปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทั้งนี้ตองเปนแบบ ขนาดและอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 

3.6.3  วิธีการกอสราง 
 

3.6.3.1  การเตรียมการกอนการกอสราง 
 

                     ( 1 )  การเตรียมวัสดุ 
                     วัสดุมวลรวมที่จะนํามาใชเปนชั้นผิวทางวัสดุมวลรวม          จะตองถูกคลุกเคลาใหมีลักษณะ 
สม่ําเสมอกัน  ( Uniform )  แลวกองไวเปนกอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควรเพื่อการทดสอบคุณภาพกอน 
                     บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดย
ปราศจากสิ่งไมพึงประสงคตาง ๆ 
                     วัสดุมวลรวมจากกองวัสดุในแหลงเมื่อผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานผิวทาง  หากไมไดนํามาลงบนชั้นวัสดุคัดเลือก  หรือชั้นอื่นใด ที่ไดเตรียมไวโดยตรง   ใหกองไว
เปนกอง ๆ  ในปริมาณที่พอสมควร   
                     สําหรับวัสดุมวลรวมที่ไดจากแหลงหลายๆ แหง  ซึ่งผานการทดสอบวาใชไดแลวถาจะนํามา
ลงบนชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอื่นใด ที่ไดเตรียมไวโดยตรง  ใหแยกลงแตละแหลงเปนแตละชวงไป  ชวงละ
ประมาณ  500  เมตร  หรือตามที่นายชางผูควบคุมกําหนด  ถาประสงคจะนํามากองเพื่อเตรียมไวใชงานผิว
ทางก็ใหแยกกองวัสดุแตละแหลงออกจากกันในปริมาณที่พอสมควร  หากไมสะดวกในการควบคุมคุณภาพ
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จากกองวัสดุในแหลง  ก็ใหกองวัสดุเปนกอง ๆ  แยกกันไปแตละแหลงแลวดําเนินการเก็บตัวอยางทดสอบ
คุณภาพ หามนําวัสดุมวลรวมที่ยังไมผานการทดสอบคุณภาพลงบนชั้นวัสดุคัดเลือก  หรือชั้นอื่นใดที่ได
เตรียมไวโดยตรง   
                      การตักวัสดุมวลรวมออกจากกอง  และการขนสงวัสดุมวลรวม จะตองกระทําดวยความ
ระมัดระวังไมใหเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียด ในกรณีที่วัสดุมวลรวมซึ่งขนสงไปเกิดการ
แยกตัว ใหทําการผสมใหมในสนาม 
                     ( 2 )  การเตรียมพื้นที่กอสราง 
                     ชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอื่นใดที่จะตองรองรับชั้นผิวทาง  จะตองเกลี่ยแตงและบดทับใหได  
แนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
                     กอนลงวัสดุมวลรวม  ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจักร  และ
เครื่องมือในการทํางาน   และเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกี่ยวกับการกอสราง     ทั้งนี้จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
 

3.6.3.2   การกอสราง 
                    ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ  3.6.3.1  แลวใหราดน้ําชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอื่นใด ที่
รองรับชั้นผิวทางใหเปยกชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด  ใชเครื่องจักรที่เหมาะสมขนวัสดุมวลรวมจากกองวัสดุ
ไปปูลงบนชั้นวัสดุคัดเลือกหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวตีแผ เกลี่ยวัสดุมวลรวมคลุกเคลาผสมน้ํา  โดยที่
ประมาณวาใหมีปริมาณน้ําที่  Optimum  Moisture  Content  ± 3 % 
                    หลังจากเกลี่ยแตงวัสดุมวลรวมจนไดที่แลวใหทําการบดทับทันทีดวยเครื่องมือบดทับที่
เหมาะสม บดทับทั่วผิวหนาอยางสม่ําเสมอจนไดความแนน ตลอดความหนาตามขอกําหนดเกลี่ยแตงวัสดุ
มวลรวมใหไดแนว  ระดับความลาด  ขนาด  และรูปตัดตามที่ไดแสดงไวในแบบ  ไมมีหลุมบอหรือวัสดุที่
หลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกัน  ผูรับจาง
จะตองทําการแกไข  
 

3.6.3.3  การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
                     การกอสรางชั้นผิวทางวัสดุมวลรวมใหกอสรางเปนชั้น ๆ   โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้น
ละไมเกิน  150  มิลลิเมตร   
                     ผู รับจางอาจกอสรางชั้นผิวทางวัสดุมวลรวม  ใหมีความหนาแตละชั้นเกินกวา 150  
มิลลิเมตร  แตไมเกิน  200  มิลลิเมตร  ก็ได  ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสม   
แสดงวิธีการปฏิบัติงานและตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ   200 - 500  เมตร  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ  หากพบวาระหวางการกอสรางเม็ดวัสดุที่ผิวหนาของผิวทางวัสดุมวลรวมแตกละเอียดมากเกินไป   
หรือมีปญหาเกี่ยวกับความแนนของผิวทางสวนบนและสวนลางไมไดตามขอกําหนด นายชางผูควบคุมงาน
อาจพิจารณาระงับการกอสรางผิวทางวัสดุมวลรวมหนาชั้นละมากกวา  150  มิลลิเมตร 
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                    นายชางผูควบคุมงาน  จะตรวจสอบคุณภาพหลังจากผสมคลุกเคลาแลว        หากพบวาตอน
ใดคุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไข  จนไดวัสดุที่มีคุณภาพ
ถูกตอง 

3.6.4  การตรวจสอบ 
 

3.6.4.1  การตรวจสอบคาระดับ 
                     งานผิวทางวัสดุมวลรวมที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว     จะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ 
โดยเมื่อทําการตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร    ทั้งตามแนวขนาน  และต้ังฉากกับแนว
ศูนยกลางทาง  มีความแตกตางไดไมเกิน  10  มิลลิเมตร     และมีคาระดับแตกตางไปจากคาระดับที่แสดง
ไวในแบบไดไมเกิน  15  มิลลิเมตร  การตรวจสอบคาระดับใหทําทุกระยะ  25  เมตร  หรือนอยกวาตามที่
นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร  ตอนใดที่ผิดไปจากนี้ใหแกไข โดยการปาดออกหรือร้ือแลวกอสรางใหม 
 

3.6.5  การวดัปริมาณงานและการจายคางาน 
 

3.6.5.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
                     การวัดปริมาณงานผิวทางวัสดุมวลรวม   ใหทําการวัดเมื่อทําการตรวจสอบคาระดับ และ
ทดสอบความแนนของการบดทับถูกตองตามที่กําหนดแลวโดยวัดเปนปริมาตรบดอัดแนนตามที่ไดกอสราง
จริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 
3.6.5.2  วิธีการจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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3.7  การกอสรางและควบคุมคุณภาพงานบูรณะและปรับปรุงถนนลาดยางเดิม 

โดยวิธี Pavement   Recycling 

เปนการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม    หมายถึงการนําวัสดุจากชั้นทางเดิมมา
ปรับปรุงคุณภาพแลวนํามาใชงานใหม  โดยใหมีคุณภาพตามรูปแบบและขอกําหนด อาจจะเพิ่มวัสดุผสม
เพิ่ม เพื่อปรับปรุงขนาดคละและเพิ่มปริมาณ เชน หิน ทราย วัสดุมวลรวม ฯลฯ และวัสดุผสมเพิ่มเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ เชน ปูนซีเมนต ปูนขาว และสารผสมเพิ่ม ทั้งนี้อาจจะกระทําไดทั้งในที่ (In-Place) หรือที่
โรงงาน  (Central Plant)   และปดทับดวยผิวทางใหม     
1 วัสดุ 

1.1 วัสดุชั้นทางเดิม หมายถึง วัสดุที่ไดจากการขุดร้ือ ขูดไส จากชั้นทางเดิมเพื่อเตรียมนํามาใช
ปรับปรุงคุณภาพ 

1.2 วัสดุผสมเพิ่ม  เปนวัสดุที่ตองมีคุณสมบัติเหมาะสมและเขากันไดดีกับวัสดุชั้นทางเดิม เพื่อทําให
คุณสมบัติของสวนผสมเปนไปตามขอกําหนดที่ผูออกแบบไดระบุไว 

1.2.1   วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงขนาดคละและเพิ่มปริมาณ เชน หิน ทราย วัสดุมวลรวม ฯลฯ  
1.2.2  วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานที่ ทล.-ม 

213/2543  
ก)  ปูนซีเมนต 
ข)  ปูนขาว   
ค)  เถาลอย     
ง)  แอสฟลต       

1.3  สารผสมเพิ่ม  สารผสมเพิ่มที่นํามาใช  จะตองเสนอชนิดของสารผสมเพิ่มและสวนผสม  เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบกอนนํามาใชงาน 

1.4  น้ํา   น้ําที่นํามาใชงานจะตองสะอาดปราศจากสารไมพึงประสงค เชน เกลือ น้ําตาล น้ํามัน กรด 
ดาง และอินทรียวัตถุ หรือ สารเคมีที่อาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพของวัสดุผสม 

2 การออกแบบปรับปรุง ชั้นทางเดิม 
       การออกแบบสวนผสม จะตองดําเนินการตาม  มาตรฐานที่ ทล.-ม213/2543 
3 เครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในการกอสราง  

 ชุดเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในการกอสรางชั้น Pavement  Recycling  ประกอบดวย 
-   โรงงานผสมประจําที่ 
-   ชุดเครื่องจักรผสมวัสดุในที่ 
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-   ชุดเครื่องจักรประกอบการกอสราง  เชน  เครื่องจักรอุปกรณเกี่ยวกับวัสดุผสมเพิ่ม  และน้ํา   
เครื่องจักรเกลี่ยปรับระดับ   รถบรรทุกวัสดุ   เครื่องจักรปูวัสดุ   เครื่องจักรบดทับ    เปนตน 

ชุดเครื่องจักรเครื่องมือที่นํามาใชในการกอสรางแตละประเภทนั้น   จะตองจัดใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน วิธีการกอสรางทั้งชนิด ขนาด และมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะทํางานใหแลวเสร็จในแตละ
วัน   ตามคุณสมบัติที่ไดกําหนดไวใน ทล.- ม. 213/2543 

เครื่องจักรที่นํามาใชในการกอสราง   สําหรับชุดเครื่องจักรผสมวัสดุในที่   จะตองสามารถขุดตัด   
ขุดตัดผสมหรือขูดไสผสม   กับชั้นทางเดิมไดลึกตามที่กําหนด  หรือผสมวัสดุชั้นทางเดิมพรอมวัสดุใหมได
โดยสม่ําเสมอและถูกตองตามขอกําหนด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องจักรชุด Recycling 
 
4 การตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณกอนการกอสราง 

ผูควบคุมงานจะตองจัดทําแผน วิธีการกอสรางพรอมทั้งรายละเอียดเครื่องจักรเครื่องมือและ
อุปกรณทุกชนิดที่จะนํามาใชในการกอสรางโดยจะตองตรวจสอบใหมีสภาพการใชงานไดดีและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางเพียงพอพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

5 การเตรียมงานกอนทําการกอสราง 
ผูควบคุมงานจะตองดําเนินการดังนี้ 

      5.1  จัดเตรียม สถานที่ต้ังโรงงานผสมวัสดุและพื้นที่กองวัสดุ   ทั้งที่โรงงานและในระหวางสาย
ทาง   จะตองเหมาะสม  มีพื้นที่กวางพอที่จะปฏิบัติงานไดโดยสะดวก  น้ําไมทวมขัง    พื้นที่กองวัสดุ
จะตองสะอาดปราศจากวัสดุไมพึงประสงค   กองวัสดุแตละชนิดตองแยกกันไวอยางชัดเจน  โดย
ดําเนินการใหถูกตองไมใหวัสดุเกิดการแยกตัว  และมีมาตรการปองกันวัสดุเปยกน้ํา 
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5.2   พื้นที่ทําการกอสราง     
                 -   กําจัดวัชพืชและวัสดุไมพึงประสงคออกไปตลอดความกวางของพื้นที่ที่จะดําเนินการ     
                 -   ทําการสํารวจสภาพผิวทางเดิมโดยละเอียด  เพื่อกําหนดตําแหนงพื้นที่ของผิวทางเดิมที่เกิด
ความเสียหายจากจุดออนตัวในชั้นทางเดิม    
                  -    แกไขจุดออนตัวใตคันทางโดยการขุดร้ือเอาวัสดุที่มีปญหาออกใหหมด   แลวแทนทีด่วยวสัดุ
ที่มีคุณภาพไมตํ่ากวาชั้นทางที่จะแกไข   พรอมบดทับใหแนนตามขอกําหนด  และใชวัสดุเดิมในแตละชั้น
ทางที่ขุดออกกลับมาปูลงไวตามเดิมและบดทับใหแนนตามขอกําหนดทีละชั้น 
                   -   ปรับระดับของผิวถนนใหเรียบสม่ําเสมอ   โดยการขูดปาด  หรือขูดไสบริเวณจุดที่มีลักษณะ
นูนสูงซึ่งเปนปญหาตอการกอสรางออก 
                   -   วางแผนดําเนินการทํางาน   โดยกําหนดแนวขุดตัด  ตามยาวไวลวงหนาบนผิวชั้นทางเดิม
เพื่อลดปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นขณะทําการกอสราง 
                    -   ตรวจสอบความชื้นของวัสดุคันทางเดิมเพื่อเตรียมใชเปนขอมูลในการปรับแกความชื้นใน
สวนผสมใหถูกตองขณะดําเนินการ 

 
จุดออนตัวที่ตองแกไข 

6   การกอสราง 
ลักษณะของงานจะรวมถึงการวางแผนปฏิบัติการ   การทําแปลงทดลอง  การควบคุมการกอสราง   

และการควบคุมคุณภาพวัสดุ 
6.1 การบริหารจัดการ  การกอสรางจะตองมีการวางแผนและการจัดการที่ดี  เพื่อใหการดําเนินการ 

สามารถทําไดอยางตอเนื่องไมติดขัด  หรือหยุดชะงักระหวางการกอสราง  ซึ่งมีปจจัยในการพิจารณาดังนี้ 
- สภาพลมฟาอากาศที่เหมาะสม 
- การจัดการจราจรระหวางกอสราง 
- ประสิทธิภาพและการเตรียมความพรอมในสวนเครื่องมือเครื่องจักร 
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                6.2   การกอสรางแปลงทดลองในสนาม    เมื่อไดกําหนดวิธีการกอสรางแลวกอนทําการกอสราง
จริงจะตองทําการกอสรางแปลงทดลอง  โดยมีความยาวไมนอยกวา  100  เมตร  เพื่อหาขอมูลที่จําเปนตอง
ทราบและใชเปนแบบอยางในการกอสรางแปลงตอไป 

6.2.1 ขอมูลที่สําคัญที่ตองพิจารณาจากการทําแปลงทดลอง 
             ในการทําแปลงทดลอง   มีส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาและติดตามตรวจสอบและบันทึก   เพื่อจะไดใช
เปนรูปแบบในการปฏิบัติงานจริงตอไป  
               1)   ชนิดและประสิทธิภาพ   ของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ    สามารถทํางานใหได
คุณภาพของชั้นทางตลอดความหนา   ตามที่ตองการหรือไม 
                2)   ระดับและความลาดเอียงถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดหรือไม    ทําการแกไขไดอยางไร 
ควรมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรใดมาเสริม   เพื่อใหไดรูปแบบและคุณภาพตามขอกําหนด   
                3)    งานที่ตองทํา  หรือแกไข  กอนที่จะดําเนินการ    Recycling     ไดแก 
                        -   งานซอมจุดออนตัว ( Soft   Spot )  บนถนนเดิม 
                       -    งานขุดร้ือส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการทํา Recycling   เชน   ขอบบอพัก  และทอ  ตาง ๆ 
                       -    งานขุดไสในการรื้อผิวถนนเดิม   เพื่อปรับระดับตามตองการ   โดยตองพจิารณาถงึระดบั
หลังทางหลังการกอสรางเสร็จสมบูรณ 
                       -    งานขนยายวัสดุใหมมาลงเสริมบนถนน    มีปริมาณมากนอยเพียงใด   ใหคํานึงถึงระดบั
ของหลังทางตามรูปแบบ 
               4)   การจัดรูปขบวนของเครื่องจักร ที่จะดําเนินการ   Recycling   โดยใหเฝาติดตามอยางใกลชิด     
และบันทึกการทํางานแตละขั้นตอนของเครื่องมือเครื่องจักร   เชน  การเขา- ออก   การดําเนินการกอนหลัง   
จํานวนเที่ยวการเดินเครื่องจักร  อัตราการทํางานของเครื่องจักร  ฯลฯ  เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาใน
การดําเนินการตอไป 
                5)   การจัดเตรียมวัสดุตางๆ   เชน  ปูนซีเมนต   น้ํา    วัสดุผสมอ่ืนๆ   ใหมีปริมาณพอเพียง  
สามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง    
                6)    งานอํานวยการจราจรขณะทํางาน   นอกจากมีปายจราจร   และ ส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การจราจรแลว   ยังมีส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาคือ   การวางแผนลําดับกอนหลัง   ของแนวรองที่จะขุดร้ือ  
และปูกลับพรอมที่จะบดทับ   วาควรเริ่มงานในแนวใดของถนน   โดยใชขอมูลความกวางของถนน   ความ
กวางของเครื่องจักร   ระยะเหลื่อมทับของรอยตอตามยาว   และสิ่งที่กําหนดไวในรูปแบบและขอกําหนด    
และขอมูลอ่ืน ๆ  ที่มีผลกระทบตอการจราจรขณะดําเนินการ 
                 7)   การตรวจสอบและการประเมิน    ภายหลังการทําแปลงทดลอง   ควรมีการตรวจสอบ  
ความเรียบ   ระดับ  ความลาดเอียง   และความแนน   เปนไปตามที่ตองการหรือไม  มีส่ิงใดที่ตองแกไข 
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6.3 การดําเนินงาน 
         ภายหลังที่ไดทําแปลงทดลอง  และไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานจริงแลว   การ
ดําเนินการมีข้ันตอนในการควบคุมการกอสรางดังนี้ 

6.3.1 ส่ิงที่ตองพิจารณากอนเริ่มงาน 
      -   สภาพอากาศ    มีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
      -   เครื่องมือเครื่องจักร มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดดีเร่ิมต้ังแต  ระบบขุดไส   

ร้ือผสมปูและบดทับ  อุปกรณวัดความหนา    คาระดับ  และระบบการควบคุมอัตราการปอนวัสดุตาง ๆ   
รวมถึงปริมาณเครื่องจักรที่เพียงพอตอการดําเนินงาน 

      -   มีการแกไข   ซอมแซม  ความเสียหายในผิวทางเดิมที่ไดกําหนดไว   ใหแลวเสร็จ 
กอนดําเนินการ 
                           -   มีการเตรียมวัสดุที่จําเปนตองใชใหมีปริมาณอยางเพียงพอ ตอการทํางานในแตละวัน 
                          -   ตรวจสอบความชื้นของวัสดุชั้นทางเดิม   เพื่อปรับปริมาณน้ําที่ใชในวัสดุผสม  
                          -   ตรวจสอบระดับและความลาดเอียงของผิวทางเดิม   เพื่อพิจารณาจัดเสริมวัสดุผสม
เพิ่มไดอยางถูกตองเหมาะสม 
               6.3.2    การควบคุมขณะดําเนินการ   มีข้ันตอนที่ตองควบคุมอยางใกลชิดดังนี้ 
                           -   การขุดร้ือ(Scarifying / Ripping )หรือการขูดไส  ( Milling )  ตองควบคุมใหไดความ
ลึกของการขุดร้ือหรือการขูดไสตามตองการ  ชนิดวัสดุตองเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  และตองไมมี
ผลกระทบที่กอใหเกิดความเสียหายตอชั้นทางที่อยูใตลงไป   
                           -   การเคลื่อนยายวัสดุ  จะตองมีการเคลื่อนยายวัสดุ  เพื่อไปปรับปรุงคุณภาพ ข้ึนอยูกับ
วิธีการ  Recycling  จะเปนแบบในที่หรือแบบโรงงานผสม  ซึ่งจะตองควบคุมใหเปนไปตามชนิดที่ไดระบุไว 
                           -   การปรับปรุงชั้นทางที่คงเหลือหลังจากขุดร้ือ   ในการขุดร้ือจะกระทบจะกระทบตอชั้น
ทางที่อยูใตลงไปไดงาย   จึงควรจะมีการบดทับใหเรียบรอย   ไดระดับกอนทํางานตอไป (ข้ันตอนนี้มีเฉพาะ
การดําเนินการที่ใชโรงงานผสม )   สําหรับ Recycling  แบบในที่จะไมมีข้ันตอนนี้ 
                           -   การยอยวัสดุชั้นทางเดิม   หากไมไดตามขนาดที่ตองการ   ใหทําการแกไขระบบขุดไส
ของเครื่องจักร 
                          -    การผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพวัสดุ   จะตองควบคุมใหไดอัตราสวน ของการใชวัสดุ
ตาง ๆ และใหเปนไปตามสัดสวนการผสมที่ออกแบบ    ซึ่งนอกจากจะตองพิจารณาถึง   ประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรแลว   จะรวมถึงความชื้นและชวงเวลา  ที่เหมาะสมดวย 
                          -   การบดทับ   การบดทับเปนขั้นตอนที่ผูควบคุมงาน   ตองมีความรูความชํานาญทั้งการ
จัดการ   ในการใชเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพในชวงเวลาที่เหมาะสม   เพื่อใหไดความแนนของชั้นวัสดุ 
เปนไปตามที่กําหนดตลอดความหนาชั้น   และสม่ําเสมอ                         
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   -   การกอสรางรอยตอ  ในรอยตอตามยาว  ควรจะจัดแนวรอยตอไมใหอยูในแนวลอรถโดย
มีความกวางของการเหลื่อมทับของแนวขุดตัดตามยาวประมาณ  0.05 – 0.10  เมตร    สวนในรอยตอตาม
ขวาง  ที่เกิดจากการเริ่มทํางานหรือหยุด   ควรหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นมาก   จึงควรทําการกอสรางอยาง
ตอเนื่อง   ไมควรหยุดการกอสรางโดยไมจําเปน  เมื่อเร่ิมงานใหม  ใหทําการขุดตัดเหลื่อมทับรอยตอ   เขา
ไปในชั้นทางที่ไดปรับปรุงแลว  ไมนอยกวาความยาวเสนผาศูนยกลางของอุปกรณขุดตัด 
หรือไมนอยกวา  1.50  เมตร 
                          -   การควบคุมใหเปนไปตามรูปแบบ    ทั้งระดับ   ความลาดเอียง   และความเรียบ   
โดยเฉพาะตะเข็บรอยตอตามยาว   และคลื่นที่เกิดจากรถบดสั่นสะเทือน   ซึ่งอาจจะตองมีการเกลี่ยแตง
ดวยรถเกรด 
                         -   การปดการจราจรและการบม   ใหดําเนินการตามที่ระบุในขอกําหนดซึ่งหากไมไดระบุ
ไวใหเปนอยางอื่น   วัสดุผสมโดยทั่วไปที่ใชซีเมนตปรับปรุงคุณภาพ   สามารถเปดการจราจรไดทันที   แต
การบมควรบมโดยใช   น้ําราดสเปรย  อยางตอเนื่อง   จากนั้นควรรีบทําการ Prime  Coat  และชั้นผิวทาง
โดยเร็ว  เพื่อปองกันไมใหเกิดหลุมบอซึ่งยากตอการแกไข 
             6.3.3   การควบคุมและตรวจสอบภายหลังดําเนินการ   ภายหลังการทํางานแลวเสร็จในแตละวัน   
ส่ิงที่ควรตรวจสอบมีดังนี้ 
                         -   ความกวาง  ความหนา   ระดับและความลาดเอียงเปนไปตามรูปแบบที่กําหนด 
                         -   ลักษณะผิวหนามีความสม่ําเสมอตลอดทั้งผืน   ไมเกิดการแยกตัวของวัสดุปรากฏให
เห็นอยางชัดเจน   ไมเกิดการเสียหาย   แตกราวหรือหลุดรอน 
                          -   ความเรียบของผิวหนา   ไมเกิดเปนคลื่นหรือแนวรอง   เปนไปตามมาตรฐานและ
ขอกําหนด 
                         -   คุณภาพและความหนาแนน   จะตองมีการควบคุมคุณภาพ และทดสอบความ
หนาแนน  ของชั้นวัสดุ Recycling  ตามที่ระบุไวในมาตรฐานและขอกําหนด 
                         -   ตรวจสอบปริมาณงานที่ทําได  และปริมาณของวัสดุชนิดตางๆ   ที่ใชงานไป   เพื่อหา
สัดสวนของวัสดุที่ใชงานจริงเปนภาพรวม   เปรียบเทียบกับอัตราสวนผสมตามขอกําหนด 
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การปู  บดอัด และการปรับระดับ งาน Recycling 

7 การควบคุมคุณภาพวัสดุ 
การควบคุมคุณภาพวัสดุมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
7.1   การเก็บตัวอยาง ของวัสดุชั้นทางเดิมเพื่อทดสอบคุณภาพและออกแบบสวนผสม   จะตอง 

ดําเนินการตามมาตรฐานวิธีเก็บตัวอยางที่ระบุไว  เพื่อใหไดตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนของวัสดุที่นํามาใชงาน
จริง 
             7.2   การออกแบบสวนผสม    ตองทําการศึกษามาตรฐานและขอกําหนดใหชัดเจน โดยพิจารณา
ถึงคุณสมบัติวัสดุของช้ันทางเดิม   มีคุณสมบัติคงที่สม่ําเสมอเพียงใด   จะพิจารณาออกแบบสวนผสม  ไว
ทั้งหมดกี่สวนผสม  ในแตละสวนผสมครอบคลุมชวง กม.ใดบาง 
             7.3   การทดสอบคุณภาพวัสดุ   ตองมีการตรวจตราและทดสอบคุณภาพวัสดุ  ทั้งกอน   หลัง   
และขณะดําเนินการ  โดยการตรวจสอบคุณภาพแบงเปน  4   ข้ันตอน 
                  7.3.1   การทดสอบคุณภาพวัสดุกอนการผสม      ตองตรวจดูความแปรเปลี่ยนในวัสดุที่จะ
นํามาใชงาน   วามีลักษณะเชนเดียวกับที่นํามาออกแบบสวนผสมหรือไม   โดยจะตองเก็บตัวอยาง  ในชั้น
ทางเดิมที่จะดําเนินการเพื่อหา  ขนาดคละ   ความชื้น   และชนิดวัสดุ    เปนประจําทุกวัน 
                   7.3.2   การตรวจและควบคุมการผสมวัสดุ   เปนขั้นตอนที่จะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด   
นับต้ังแตการปอนวัสดุใหสม่ําเสมอตอเนื่อง   ระยะเวลาผสม   การผสมใหเขากันไดดี  ไมเกิดแยกตัว   
ระยะเวลาขนสงสม่ําเสมอ   ชวงเวลาการปูและบดทับ  จะตองอยูในเกณฑขอกําหนดของสวนผสมชนิดนั้นๆ 
                    7.3.3   การทดสอบคุณภาพในสวนผสม   จะตองทําการเก็บตัวอยางของสวนผสมในระหวาง
ดําเนินการ   เพื่อทําการทดสอบหาคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐาน 
                    7.3.4   การทดสอบความหนาแนนของชั้นวัสดุ Recycling   จะตองมีการควบคุม   และ
ตรวจสอบระดับ   ความหนา   และความหนาแนนใหเปนไปตามขอกําหนดและรูปแบบ    
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การควบคุมคุณภาพ 
7.4  การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

การวัดปริมาณงานใหทําการวัดเมื่อไดทําการกอสรางถูกตองตามแบบและขอกําหนดเรียบรอยแลว  
มีหนวยวัดตามที่กําหนดในแบบและวัดปริมาณตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบที่กําหนด               

การจายคางานตามรายการนี้ หมายถึง คางานที่รวมทั้งคาวัสดุ คาเครื่องจักร คาแรงงานและอื่นๆ 
ที่จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสรจ็แตละ
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา  

8 การอํานวยการจราจรระหวางกอสราง 
            ในระหวางการกอสราง   จะตองควบคุมการจราจรไมใหเกิดความเสียหาย  ตอชั้นทางที่กําลัง
กอสราง   โดยติดตั้งปายจราจรและสิ่งอํานวยความปลอดภัยที่จําเปน   พรอมจัดบุคลากรเพื่ออํานวยการ
จราจรใหผานพื้นที่กอสรางไดโดยสะดวกและปลอดภัย 
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4.1 งานลาดแอสฟลต 
 

4.1.1 งานลาดแอสฟลต PRIME COAT 
       หมายถึง การลาดแอสฟลตชนิดเหลว  ลงบนพืน้ทางที่เตรียมไว  และไดตกแตงปรับปรุงถูกตอง
แลวเพื่อใหแอสฟลตซึมลงไปในชองวางของพืน้ทางทําหนาที่ปองกนัไมใหความชื้นผาน และเปนตัวยึด
เหนีย่วใหพืน้ทางเชื่อมตอกับผิวทาง 

4.1.1.1     วัสดุ 
       แอสฟลตที่ใชตองเปน  ประเภท  และชนิดอยางหนึง่อยางใด  ดังตอไปนี้  และตองผานการ
วิเคราะหคุณภาพใหใชไดแลว 
       คัตแบกแอสฟลต MC – 30 หรือ MC – 70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  คัตแบก
แอสฟลต  มาตรฐานเลขที ่มอก.865 หรือ 
       แอสฟลตอิมัลชัน CSS – 1 หรือ CSS – 1h  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแคตอิออนนิก
แอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน  มาตรฐานเลขที่ มอก.371 

4.1.1.2     วิธีการกอสราง 

4.1.1.2.1    การเตรยีมการกอนการลาดแอสฟลต Prime Coat 
      (1)  การตรวจสอบอุปกรณและตรวจปรับเครื่องพนแอสฟลต 
       กอนนําเครื่องพนแอสฟลตไปใชงาน  จะตองตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพใชงานไดดี  เพื่อใหสามารถลาดแอสฟลตไดปริมาณที่ถูกตองและสม่ําเสมอทั้งตามแนวขวางและ
ตามยาวถนน  โดยเมื่อทดลองตาม  ทล. – ท.401  “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตามขวางถนน
จากเครื่อง  Distributor” และตาม ทล. – ท.402  “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตามยาวถนน
จากเครื่อง  Distributor” แลว  ปริมาณแอสฟลตจะคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 17 และ  15  ตามลําดับ 
       (2)  การเตรียมพื้นทาง 
        - พื้นทาง  จะตองตัดใหไดระดับและความลาดตามแบบ  วัสดุสวนที่เหลือจากการตัด
จะตองกําจัดออกจากพื้นทางใหหมด 
        -ใชเครื่องกวาดฝุน  กวาดฝุนหรือสวนละเอียดที่คางบนพื้นทางออกจนหมดและใหมีหนา
หินโผลเปนพื้นที่ไมนอยกวารอยละ  80 ของพื้นที่ที่ดําเนินการ  อัตราเร็วการหมุนของเครื่องกวาดฝุนและ
น้ําหนักเครื่องกวาดฝุนที่กดลงบนพื้นทาง  จะตองปรับใหไดพอดีที่จะไมทําใหเครื่องกวาดฝุน  กวาดหินที่จม
อยูในพื้นทางอยูแลวหลุดออกมาหรือกวาดฝุนมาตกกองขางหนาเครื่องกวาดฝุน 
       กรณีที่ผิวพื้นทางมีฝุนหรือวัสดุสวนละเอียดฉาบหนาเรียบแนน  หรือมีวัสดุอ่ืนที่เปนคราบแข็ง
ติดพื้นทาง  ซึ่งหลังจากใชเครื่องกวาดฝุนกวาดแลวยังมีหนาหินโผลนอยกวารอยละ  80  ของพื้นที่
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ดําเนินการ  ใหกําจัดคราบฝุนแข็งที่ยังปรากฏอยู  โดยการใชเครื่องมือใด ๆ ที่นายชางผูควบคุมงานเห็นชอบ
ขูดออก  หรือใชใบมีดรถเกรดขูดออกใหหมดแลวแตความเหมาะสมแลวใชเครื่องกวาดฝุนกวาดออกใหหมด  
หากยังมีหนาหินโผลนอยกวาที่กําหนดก็ใหดําเนินการซ้ําจนกวาจะมีหนาหินโผลเปนพื้นที่ไมนอยกวาที่
กําหนดไว  หรืออาจเปดใหรถยนตวิ่งตอไปประมาณ  3  วัน  หรือมากกวา  โดยใหอยูในดุลยพินิจของนาย
ชางผูควบคุมงาน  เพื่อใหคราบฝุนแข็งหลุดออกไป 
        -ใชเครื่องเปาลม  เปาฝุนออกใหหมด 
        -พรมน้ําบางๆ ที่ผิวพื้นทางพอชื้นๆ ถาเปยกมากเกินไปจะตองทิ้งไวใหแหงหมาด ถามีน้ํา
ขังเปนแหง ๆ ใหกําจัดออกใหหมด 
 
4.1.1.2.2   การกอสราง 
       เมื่อไดเตรียมเครื่องจักร  อุปกรณตางๆ และพื้นที่ที่จะกอสรางเรียบรอยแลว  ใหดําเนินการ
กอสรางดังตอไปนี้ 
      (1)  กอนเร่ิมลาดแอสฟลต  ใหจอดเครื่องพนแอสฟลตหางจากจุดเริ่มตนแปลงที่จะลาด
แอสฟลตพอประมาณ  เพื่อใหเครื่องพนแอสฟลตทําความเร็วของการลาดแอสฟลตไดตามที่กําหนดไว 
      (2)  ที่จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการลาดแอสฟลตแตละแปลง  ใหใชกระดาษหนาหรือวัสดุใด 
ๆ กวางอยางนอย  500  มิลลิเมตร  วางยาวตลอดความกวางของการลาดแอสฟลตเพื่อปองกันไมใหลาด
แอสฟลตซ้ําโดยตองเริ่มและหยุดลาดแอสฟลตบนกระดาษ  หรือวัสดุใดๆ เพื่อใหไดรอยตอการลาด
แอสฟลตที่เรียบรอย  ไมมีแอสฟลตเลอะล้ําเขาไปในแปลงที่ไดลาดแอสฟลตไวแลว 
      (3)  ความสูงของทอพนแอสฟลตกอนและหลังจากการลาดแอสฟลตในแปลงใด ๆ ไมควรมี
ความแตกตางเกิน  12.5  มิลลิเมตร 
      (4)  การลาดแอสฟลตควรวิ่งสวนทิศทางลมเพื่อใหควันของแอสฟลตไปทางดานซายของเครื่อง
พนแอสฟลต 
      (5)  ใชเครื่องพนแอสฟลต  ลาดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กําหนดไว 
      (6)  การลาดแอสฟลตแตละครั้งใหลาดทับเหลื่อมกันไมนอยกวา  50  มิลลิเมตรตลอดความ
ยาวของแปลงที่ไดลาดแอสฟลตไวแลว 
      (7)  การลาดแอสฟลตไมควรลาดจนหมดถัง  ควรเหลือแอสฟลตในถังไวไมนอยกวารอยละ  5  
ของความจุของถัง  ทั้งนี้เพราะแอสฟลตที่ออกจากเครื่องสูบแอสฟลตจะมีปริมาณลดลงทําใหอัตรา
แอสฟลตพนออกมาผิดไปจากที่กําหนดไวได 
      (8)  หลังจากลาดแอสฟลตแลวตองปดการจราจรอยางนอย  24  ชั่วโมง  สําหรับสภาวะอากาศ
ที่ดี  หรือ  48  ชั่วโมง  สําหรับสภาวะที่อากาศที่เลว  และหลังจากปดการจราจรจนครบกําหนดแลว  ถามี
แอสฟลตซึมลงไปในพื้นทางไมหมดใหใชทรายสาด  เพื่อซับแอสฟลตและเปนการปองกันแอสฟลตติดลอรถ  
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ทรายที่ใชสาดตองเปนทรายสะอาด  ในกรณีที่ยังไมไดลาดแอสฟลต  อีกขางหนึ่งของถนนใหสาดทรายโดย
เวนหางจากแนวรอยตอ  150  มิลลิเมตร  หามสาดทรายกอน  24  ชั่วโมง  หลังจากการลาดแอสฟลต 
       (9)  หลังจากลาดแอสฟลต Prime Coat  แลว ใหทิ้งไวไมนอยกวา  48  ชั่วโมงจึงจะทําผิวได 
และตองทําผิวภายใน  1  เดือน 
 
4.1.1.2.2.1   ขอควรระวัง 
      (1)  ในการใชคัตแบกแอสฟลต  เนื่องจากคัตแบกแอสฟลตนั้นติดไฟไดงาย  การปฏิบัติงาน
จะตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟมาถูกได  ทั้งในขณะตมหรือขณะลาดคัตแบกแอสฟลต 
        (2)  การขนสงคัตแบกแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum  โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง
ตองระมัดระวังไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันถูกกระทบกระเทือนรุนแรง  เพราะอาจจะทําใหแอสฟลต
อิมัลชันแตกตัวได 
         (3)  การใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum  กอนถายแอสฟลตอิมัลชันลงในเครื่องพน
แอสฟลต  ควรกลิ้งถังไปมาหรือกวนใหเขากันเสียกอนทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมีลักษณะเดียวกันทั่วถัง  
หากใชไมหมดถังควรปดฝาใหแนน  เพื่อปองกันน้ําในแอสฟลตอิมัลชันระเหยออกไป  ทําใหแอสฟลต
อิมัลชันแตกตัว  และหมดคุณภาพการเปนแอสฟลตอิมัลชันได 
         (4)  หลังจากลาดแอสฟลตประจําวัน  ควรดูดแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตออกใหหมดแลว
ลางเครื่องพนแอสฟลตโดยเฉพาะที่ทอพนแอสฟลต  การลางควรใชน้ํามันกาดหรือสารทําละลายใด ๆ  สูบ
ผานทอตาง ๆ  ของเครื่องพนแอสฟลตเพื่อสวนที่ตกคางอยูออกใหหมดทั้งนี้เพื่อปองกันแอสฟลตเกาะติด
แนน  ทําใหไมสะดวกในการใชงานตอไป  และชวยปองกันไมใหถังบรรจุแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตถูก
กรดในแอสฟลตอิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได 
 

4.1.1.3    การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

4.1.1.3.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
      การวัดปริมาณงานลาดแอสฟลต  Prime  Coat  ใหคิดจากพื้นที่ตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบ  
ปริมาณงานมีหนวยเปนตารางเมตร 

4.1.1.3.2  วิธีการจายคางาน 
      การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่นๆ  ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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4.1.2  งานลาดแอสฟลต  TACK  COAT 

       หมายถึง  การลาดแอสฟลตชนิดเหลวลงบน  ผิวทางเดิม  Prime  Coat  ที่ทิง้ไวนานจนไม
สามารถเปนตวัยึดเหนี่ยวกับชั้นผิวทางทีจ่ะกอสรางใหม  หรือลงบนชั้นรองผิวทางที่จะกอสรางผวิทางทับ 
ลงไป    

4.1.2.1    วัสดุ 
       แอสฟลตที่ใชตองเปน  ประเภทและชนิด  อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  และตองผานการ
วิเคราะหคุณภาพใหใชไดแลว 
       คัตแบกแอสฟลต  RC – 70 หรือ RC – 250  ตามมาตรฐานลิตภัณฑอุตสาหกรรมคัตแบก
แอสฟลต  มาตรฐานเลขที่  มอก. 865 หรือ 
        แอสฟลตอิมัลชัน  CRS – 1 หรือ  CRS – 2 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแคตอิออนนิก
แอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน  มาตรฐานเลขที่  มอก. 371 
       การเลือกชนิดของแอสฟลตใหพิจารณาสภาพของพื้นหรือทางเดิมที่จะทํา  Tack  Coat  
อุณหภูมิที่ใชลาดแอสฟลตชนิดตางๆ  
 
4.1.2.2   วิธีการกอสราง 

4.1.2.2.1  การเตรียมการกอน  Tack  Coat 
      (1)  การตรวจสอบอุปกรณและตรวจปรับเครื่องพนแอสฟลต 
      กอนนําเครื่องพนแอสฟลตไปใชงานจะตองตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพใชงานไดดีเพื่อใหสามารถลาดแอสฟลตไดปริมาณที่ถูกตองและสม่ําเสมอทั้งตามขวางและตามยาว
ถนน  โดยเมื่อทดลอง  ตาม  ทล. –  ท.  401  “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตามขวางถนนลาก
เครื่อง Distributor” และ ทล. – ท. 402  “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่อง  
Distributor”  แลวปริมาณแอสฟลตที่ลาดจะคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 17 และ 15 ตามลําดับ 

       (2)   การเตรียมผิวทางเดิม Prime Coat ที่ทิ้งไวนาน  หรือชัน้รองผวิทาง 
         -  กรณีที่พื้นผิวเดิมที่จะทํา  Tack  Coat  ไมสม่ําเสมอ  หรือเปนคลื่นใหตัดแตงให
สม่ําเสมอ  ถามีหลุมบอจะตองตัดหรือขุดออกแลวทําการซอมแบบ  Skin Patch หรือ Deep Patch แลวแต
กรณี  แลวบดทับใหแนนเสียกอน  เพื่อใหมีผิวที่เรียบสม่ําเสมอ  กอนการทํา  Tack  Coat 
        -  พื้นผิวเดิมที่จะทํา  Tack Coat  จะตองสะอาด  ปราศจากฝุนและวัสดุอ่ืน ๆ ปะปน  ผูรับ
จางจะตองกําจัดวัชพืช  ฝุนสกปรก  หรือดินออกจากขอบพื้นผิวเดิมเสียกอน 
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        - กรณีที่พื้นทางเดิมไดทํา  Prime  Coat  ทิ้งไวนานจนกระทั่งไมสามารถยึดเหนี่ยว 
(Bonding) กับผิวทางที่จะกอสรางภายหลัง หรือสกปรกจนไมสามารถทําใหสะอาดไดโดยการขูด การลาง  
และวิธีการทําความสะอาดที่ไดกําหนดไว ก็ใหทําTack Coat โดยใหอยูในดุลพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
         -  การทําความสะอาดพื้นทางเดิมที่ไดทํา  Prime  Coat  ทิ้งไวนาน  หรือผิวทางเดิมที่จะ
ทํา  Tack  Coat  โดยการกวาดฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมดวยเครื่องกวาดฝุน  อัตราเร็วการหมุนและน้ําหนัก
กดที่กดลงบนพื้นทางหรือผิวทางเดิม  จะตองปรับใหพอดีที่จะไมทําให  Prime  Coat  หรือผิวทางเดิม
เสียหาย  แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 
        - กรณีที่มีคราบฝุนหรือวัสดุแข็งอยูที่พื้นทางหรือผิวทางหรือผิวทางที่จะทํา  Tack  Coat  
ใหกําจัดคราบแข็งดังกลาว  โดยการใชเครื่องมือใด ๆ ที่เหมาะสม  ตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นชอบทํา
การขูดออกและลางใหสะอาด  ทิ้งไวใหแหง  ใชเครื่องกวาดฝุนกวาด  แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนหรือวัสดุที่
หลุดหลวมออกใหหมด 

4.1.2.2.2    การกอสราง 
(1)  ใชเครื่องพนแอสฟลตลาดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กําหนดไว  ในอัตราการลาดที่ใช

ข้ึนอยูกับชนิด และสภาพของพื้นทางหรือผิวทางที่จะทํา Tack Coat  โดยนายชางผูควบคุมงาน
กําหนดให 

(2)  กรณีที่พื้นที่ที่จะทํา  Tack  Coat  เปนพื้นที่ที่รถพนแอสฟลตเขาไปไมได  ใหใชทอพน
แอสฟลตแบบมือถือได 

(3)  การทํา  Tack  Coat  บริเวณที่จะปะซอม  หรือพื้นที่ที่ไมเหมาะสมที่จะใชเครื่องพน
แอสฟลตหรือทอพนแอสฟลตแบบมือถือได  เชน  พื้นที่ที่จะซอมที่ไมตอเนื่อง  ใหใชแปรงทา
แอสฟลตไดโดยความเห็นชอบของนายชางผูควบคุมงาน  โดยอัตราแอสฟลตที่ใชจะตองเหมาะสม
กับสภาพพื้นทางหรือผิวทางเดิม  และตามอัตราที่กําหนดไว   

(4)  การทํา  Tack  Coat  ใหดําเนินการลวงหนากอนการสรางชั้นผิวทางใดๆ ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยกําหนดพื้นที่ที่จะทํา Tack  Coat ใหพอดีที่จะกอสรางชั้นผิวทางเสร็จ
ภายในวันเดียวกัน ไมอนุญาตใหทิ้งไวขามคืนเพราะอาจจะทําใหพื้นทางหรือผิวทางเดิมสกปรกได 

(5)  ภายหลังจากการลาดแอสฟลต  Tack  Coat  แลวใหปดการจราจรไว  เพื่อใหน้ํามัน
ในคัตแบกแอสฟลตระเหยออกไป  หรือแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวและน้ําระเหยออกไป  แลวจึง
กอสรางชั้นผิวทาง 

(6)  กรณีที่มีพื้นที่ที่ได  Tack  Coat  ไวแลวเหลืออยู  เนื่องจากมีอุปสรรคอันเปนเหตุใหไม
สามารถกอสรางชั้นผิวทางจนหมดพื้นที่  Tack  Coat  ได  ใหปดการจราจรในชวง  Tack  Coat  ที่
ยังเหลืออยู  และใหดําเนินการกอสรางชั้นผิวทางโดยเร็วที่สุดในทันทีที่สามารถดําเนินการตอได 
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4.1.2.2.2.1  ขอควรระวัง 

(1)  การเก็บและการใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Bulk   

-  ถงัเก็บแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Bulk  ควรเปนถงัที่บุดวยวัสดุกันความรอน และ
เปนแบบทีม่ีระบบหมนุเวียนแอสฟลตอิมลัชันในถัง  ระบบหมนุเวยีนอาจเปนแบบใชปมแอสฟลต
โดยการหมุนเวียนแอสฟลตอิมัลชันจากดานบนไปสูดานลางของถงัเก็บ  หรือเปนแบบใชใบพัดกวน
ที่มีรอบการหมุนชา ๆ  ถาถงัเก็บแอสฟลตอิมัลชันเปนแบบไมมีระบบหมุนเวียนหรือไมมีใบพัดกวน  
การเก็บควรเตมิน้ํามันกาดลงในถงัปริมาณเล็กนอย  พอที่น้าํมนักาดจะลอยปดผิวหนาแอสฟลต
อิมัลชันในถังเพียงบาง ๆ  เพื่อลดการเกิดแอสฟลตลอยเปนฝาที่ผิวหนาของแอสฟลตอิมัลชันในถัง 

-  ควรบรรจุแอสฟลตอิมัลชนัใหเต็มถัง  เพื่อใหผิวหนาของแอสฟลตอิมัลชันที่สัมผัสกับ
อากาศเปนพืน้ทีท่ี่นอยที่สุด  เพื่อลดการรวมตัวของแอสฟลตเปนแผนฝาที่ผิวหนา 

-  ควรเก็บแอสฟลตอิมัลชันที่ชวงอุณหภูม ิ 10 – 85  องศาเซลเซียส   (  50 – 185  องศา
ฟาเรนไฮต )   

-  อยาใหความรอนแอสฟลตอิมัลชันจนกระทั่งอุณหภูมทิี่พืน้ผิวสมัผัสกับพืน้ผิวที่ความรอน
จากอุปกรณใหความรอน  มีอุณหภูมิสูงถึง  96  องศาเซลเซียส  ( 205 องศาฟาเรนไฮต )   มิฉะนั้น
แอสฟลตอิมัลชันบริเวณที่สัมผัสกับพืน้ผิวที่ความรอนผานจากอุปกรณใหความรอนจะแตกตัวได 

-  ขณะใหความรอนแอสฟลตอิมัลชันในถงัเก็บ  ใหกวนแอสฟลตอิมัลชันไปดวยเพื่อลดการ
รวมตัวของแอสฟลตเปนแผนฝาที่ผิวหนา 

-  การกวนแอสฟลตอิมัลชัน  หามใชวิธีการอัดอากาศเขาไปในถงัเก็บ 

-  การหมนุเวยีนแอสฟลตอิมัลชันในถัง  ไมควรทําใหแอสฟลตอิมัลชันไหลเวียนเร็วและ
รุนแรงเกนิไป  เพราะจะทาํใหอากาศเขาไปแทรกในแอสฟลตอิมัลชัน  อันเปนเหตุใหแอสฟลต
อิมัลชันแตกตวัไดงาย 

-  การผสมน้าํกับแอสฟลตอิมัลชัน  CRS – 1  หรือ  CRS – 2  หามเติมแอสฟลตอิมัลชันลง
ในน้าํ  แตใหเติมน้ําสะอาดอยางชา ๆ  ลงในแอสฟลตอิมัลชันแตกตัว 

(2)  การใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum   

-  การขนสงแอสฟลตอิมัลชนั  โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง  ตองระมัดระวังไมใหถัง
บรรจุแอสฟลตอิมัลชัน  ถูกกระทบกระเทอืนรุนแรง  เพราะอาจทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 
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-  กอนใชแอสฟลตอิมัลชันทีเ่ก็บต้ังรอไวนาน ๆ  ควรกลิง้ถังไปมาอยางนอยดานละ  5  คร้ัง
เปนประจาํ  สัปดาหละ  1  คร้ัง  โดยเฉพาะเมื่อกอนบรรจุลงเครื่องพนแอสฟลต  ทัง้นี้เพื่อให
แอสฟลตอิมัลชันผสมเปนเนือ้เดียวกนัทัว่ถงั  ถาเปดถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันออกใชแลวควรใชให
หมดถงั  หรือถาใชไมหมดตองปดไวใหแนนเพื่อปองกนัน้ําในถังระเหยออกไป  ทําใหแอสฟลต
อิมัลชันแตกตวั  และหมดคณุภาพการเปนแอสฟลตอิมลัชันได 

-  ทกุครั้งที่บรรจุแอสฟลตอิมัลชันลงในเครื่องพนแอสฟลต  ควรใชใหหมดแลวลางเครื่อง
พนแอสฟลตดวย  โดยเฉพาะทีท่อพนแอสฟลต  เพราะมฉิะนัน้แอสฟลตอิมัลชันจะแตกตัวและติด
แนน  ทาํใหไมสะดวกในการทํางานวนัตอวนั  และเปนการปองกันไมใหถังบรรจุแอสฟลตในเครื่อง
พนแอสฟลตถกูกรดในแอสฟลตอิมัลชันบางชนิด  กัดทะลุเสียหายได 

 
4.1.2.3   การวัดปริมาณและการจายคางาน 
 

4.1.2.3.1  วิธกีารวัดปริมาณงาน 

     การวัดปริมาณงานลาดแอสฟลต Tack  Coat  ใหคิดจากพื้นที่ตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบ
ปริมาณงานมีหนวยเปนตารางเมตร 

 

4.1.2.3.2  วิธกีารจายคางาน 

     การจายคางานตามรายการนี้ หมายรวมถึง คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่นๆ ที่
จําเปน  เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอตกลง  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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งานลาดแอสฟลต  TACK  COAT 
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4.2  งานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต 
(SURFACE TREATMENT) 

 
      หมายถึง  การกอสราง ผิวทาง  หรือผิวไหลทาง ดวยการลาดแอสฟลตและเกลี่ยวัสดุหินยอย

หรือกรวดยอยปดทับ  โดยจะกอสรางเปนชั้นเดียวหรือหลายชั้นบนชั้นพื้นทางที่ไดลาดแอสฟลต  Prime 
Coat  แลว  หรือบนพื้นที่อ่ืนใดที่ไดเตรียมไวแลว 

4.2.1       วัสดุ 

4.2.1.1      แอสฟลต 
      แอสฟลตที่ใชตองเปน  ประเภท และชนิด อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้และตองผานการ

วิเคราะหคุณภาพใหใชไดแลว                                                                                                                                   
      แอสฟลตซีเมนต  AC   60-70  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แอสฟลตซีเมนตสําหรับ

งานทาง  มาตรฐานเลขที่  มอก.851หรือ  
      คัตแบกแอสฟลต  RC  -800  RC-3000  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคัตแบก

แอสฟลต มาตรฐานเลขที่  มอก. 865 หรือ        
        แอสฟลตอิมัลชัน  CRS -2  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  แคตอิออนนิกแอสฟลต
อิมัลชันสําหรับถนน  มาตรฐานเลขที่  มอก.  371          
 
4.2.1.1.1    การใชแอสฟลตอ่ืน ๆ หรือแอสฟลตที่ปรับปรุงคุณสมบัติดวยสารใดๆ นอกเหนือจากนี้ตองมี
คุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา  ทั้งนี้ตองผานการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งจะตอง
ไดรับอนุญาตใหใชไดจากกรมทางหลวงเปนกรณีไป                                                                             

4.2.1.1.2     กรณีที่มีความลาดชันมาก  หรือมีปญหาแอสฟลตไหลกอนลงหินยอย  หรือกรวดยอย นายชาง 
ผูควบคุมงานอาจหามใชแอสฟลตอิมัลชัน  หรือคัตแบกแอสฟลตชนิดนั้นๆ      

4.2.1.1.3     กรณีที่มีปริมาณการจราจรมากหรือไมสามารถปดการจราจรไดนาน  นายชางผูควบคมุงาน
หรือเจาของงานอาจกําหนดใหใชเฉพาะแอสฟลตซีเมนตเทานั้น  

4.2.1.1.4     กรณีที่อุณหภูมิของผิวทางต่ํากวา  15  องศาเซลเซียส  หามใชแอสฟลตซีเมนต หากมีความ
จําเปนตองใช จะตองใชน้ํามัน  (Cutter)   ผสม และไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน  
ปริมาณของน้ํามันที่ใชใหเปนไปตามที่นายชางผูควบคุมงานกําหนดแตไมมากกวาคาที่แสดงไว 
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       การผสมน้ํามันลงในแอสฟลตซีเมนตนั้น ในการปฏิบัติการในสนาม  ตองใหความรอน
แอสฟลตซีเมนตที่อุณหภูมิระหวาง  160 - 185  องศาเซลเซียส  จากนั้นใชเครื่องสูบ  (Pump)  สูบน้ํามัน
จากถังเก็บน้ํามันไปใสในถังบรรจุแอสฟลตของเครื่องพนแอสฟลต  ตามปริมาณที่ไดคํานวณไว  เสร็จแลว
ใหเวียนสวนผสมแอสฟลตซีเมนตกับน้ํามันในถังบรรจุแอสฟลตประมาณ 20 นาที  จึงนําไปลาดได  

      ในระหวางที่สูบน้ํามันเติมในถังบรรจุแอสฟลตของเครื่องพนแอสฟลต  เพื่อผสมกับแอสฟลต
ซีเมนตนั้น  ตองระมัดระวังไมใหมีประกายไฟเกิดขึ้น เชน การจุดไฟ การสูบบุหร่ี หรือการใชเตาฟู ภายใน
รัศมี 15 เมตร  จากเครื่องพนแอสฟลต  เพราะระหวางการผสมนี้  จะมีไอระเหยของน้ํามันและแอสฟลต
ซีเมนตซึ่งติดไฟไดงายเกิดขึ้น  นอกจากนั้นจะตองระมัดระวังไมใหมีการติดเครื่องยนตที่มีการสันดาป
ภายในบรเิวณดังกลาว  ซึ่งจะทําใหเกิดประกายไฟที่สามารถจุดไอระเหยน้ํามันใหลุกเปนไฟได 

4.2.1.2      หนิยอยหรือกรวดยอย 
      หนิยอยหรือกรวดยอยตองสะอาด  แข็ง  คงทน   ไมมีขนาดยาวหรอืแบนมากเกนิไปปราศจาก

ฝุน ดิน หรือวสัดุไมพึงประสงคใดๆ และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1)  มีคาความสึกหรอ เมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองความสึกหรอของ Coarse 

Aggregate โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion “ ไมเกินรอยละ 35 
(2)  มีคาของการหลุดออก เมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 605 “วิธการทดลองหลุดออก (Stripping)  

โดยวิธี Plate Test”  ไมเกินรอยละ 20 
(3)  มีคาดรรชนีความแบน เมื่อทดลองตาม   ทล.- ท.201  “วิธการทดลองหาคาดรรชนีความ

แบน  (Flakiness Index)”  ไมเกินรอยละ 35 
(4)  ในกรณีที่ใชกรวดยอย  สวนที่คางตะแกรงขนาด 4.75  มิลลิเมตร  ของกรวดยอยแตละ

ขนาดเมื่อทดลองตาม ทล. – ท. 212 “วิธีหาปริมาณรอยละที่แตกของกรวดโม” ตองมีหนาแตกเพราะการ
ยอยเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ  75  โดยมวล 

(5)  มีคาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตาม ทล. – ท. 213 “วิธีการทดลองหาคาความ
คงทน (Soundness) ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต  จาํนวน  5  รอบ  แลวไมเกินรอยละ  5 

       หินยอยหรือกรวดยอยจากแหลงเดิม  ที่มีหลกัฐานแสดงผลทดลองหาความคงทนวาใชได
อาจจะยกเวนไมตองทดลองอีกกไ็ด  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพนิิจของกรมทางหลวง  ที่จะใชผลการทดลองที่มีอยู 

(6)  มีขนาดแตละขนาด  เมือ่ทดลองตาม ทล. – ท. 204 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ
โดยผานตะแกรงแบบไมลาง”  

 
4.2.1.3      สารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย (Pre-Coating Material) 
        สารที่ใชเคลือบผิวหนิยอยหรือกรวดยอย  อาจเปนน้าํมันกาดหรือน้ํามนัดีเซล  ซึง่เปนเกรดที่ใช
กันทั่วไป  หรือสารอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงใหใชได 
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4.2.1.4      สารผสมแอสฟลต (Additive) 
       สารผสมแอสฟลตทีน่ํามาใชตองเปนชนิดที่กรมทางหลวงตรวจสอบแลวและอนญุาตใหใชได 

4.2.2       การเลือกใชขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย 
4.2.2.1      ผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตชั้นเดียว (Single  Surface Treatment) 
       - ใหใชขนาด 12.5  มิลลิเมตร (1/2 นิว้) 
4.2.2.2      ผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น (Double Surface Treatment) 
       - ชัน้ทีห่นึง่  ใหใชขนาด 19.0  มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) 
       - ชัน้ที่สอง  ใหใชขนาด   9.5  มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) 
4.2.2.3      ผิวไหลทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตชั้นเดียว 
       - ใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิว้) หรือ 12.5  มลิลิเมตร (1/2 นิ้ว) 
4.2.2.4      ผิวไหลทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น 
       - ชัน้ทีห่นึง่ ใหใชขนาด  19.00  มิลลิเมตร (3/4 นิว้) 
       - ชัน้ที่สอง  ใหใชขนาด   9.5    มิลลิเมตร  (3/8 นิ้ว) 

 

4.2.3      วิธีกอสราง 

4.2.3.1    การเตรียมการกอนการกอสราง 
4.2.3.1.1   การเตรียมวัสดุ 

 ใหแยกกองหินยอยหรือกรวดยอยแตละขนาดไวโดยไมปะปนกัน  และหามไมใหมีวัสดุไมพึง
ประสงคอ่ืนใดมาปะปน 

บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจากสิ่ง
ไมพึงประสงคตางๆ 
4.2.3.1.2    การตรวจสอบ  ตรวจปรบัเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 

(1)  เครื่องพนแอสฟลต  กอนนําเครื่องพนแอสฟลตไปใชงานจะตองตรวจสอบ และตรวจปรับ
อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  เพื่อใหสามารถลาดแอสฟลตไดปริมาณที่ถูกตองปรับอุปกรณ
ตางๆ   ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  เพื่อใหสามารถลาดแอสฟลตไดปริมาณที่ถูกตองและสม่ําเสมอ  ทั้งตาม
ขวางและตามยาวถนน  โดยเมื่อทดลองตาม ทล. – ท. 401 “’วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตาม
ขวางถนนจากเครื่อง Distributor”  และ ทล. – ท. 402 “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตามยาว
ถนนจากเครื่อง Distributor” แลวปริมาณแอสฟลตที่ลาดจะคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ  17 และ 15 
ตามลําดับ 
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(2)  เครื่องโรยหิน  กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง  และตรวจปรับใหสามารถโรยหิน
ยอยหรือกรวดยอยไดตามปริมาณที่กําหนดและสม่ําเสมอทั่วพื้นที่ที่โรย 

(3)  รถบดลอยาง  กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง  น้ําหนักรถและความดันลมยาง  
ใหนายชางผูควบคุมงานกําหนดใหเหมาะสมกับการกอสราง 

(4)  รถกระบะเททาย  กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตองและจะตองมีจํานวนพอเพียงที่
จะขนสงหินยอยหรือกรวดยอยไปใชในการกอสรางไดอยางตอเนื่อง  โดยไมทําใหการโรยหินยอยหรือกรวด
ยอยหยุดชะงักเมื่อไดลาดแอสฟลตไปแลว 

(5)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลวหากจําเปนตอง
นํามาใชงานใหอยูในดุลพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  โดยจะตองตรวจสอบและตรวจปรับใหถูกตองกอน
นําไปใชงาน 

4.2.3.1.3    การเตรยีมพืน้ทางหรือผิวทางเดิม 
(1)  กรณีพื้นทาง  หรือผิวทางเดิม  ที่จะทําผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต  ไมสม่ําเสมอหรือเปนคลื่น  

ใหปรับแตงใหสม่ําเสมอ  ถามีหลุมบอจะตองตัด  หรือขุดออก แลวซอมแบบ Skin Patch  หรือ  Deep  
Patch  แลวแตกรณี  แลวบดทับใหแนน  และมีผิวที่เรียบสม่ําเสมอ  วัสดุที่นํามาใชจะตองมีคุณภาพดี  
ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใชตองเหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและพื้นที่ที่จะซอม 

(2)  กรณีพื้นทางที่มี Prime  Coat  หลุดหรือเสียหายตองซอมแซมใหมใหเรียบรอยตามวิธีการที่
นายชางผูควบคุมงานกําหนด  แลวทิ้งไวจนครบกําหนดที่ตองการบมตัวของแอสฟลตที่ใชซอมเสียกอน  จึง
ทําผิวทางได 

(3)  กรณีพื้นทางที่ทํา  Prime  Coat  ทิ้งไวนานมีผิวหลุดเสียหาย  เปนพื้นที่ตอเนื่องหรือมากเกิน
กวาที่ซอม ใหไดผลดี  ใหพิจารณาคราด  (Scarify)  พื้นทางออกแลวบดทับใหมใหแนนตามที่กําหนดทํา 
Prime Coat  ใหม  ทิ้งไวจนครบกําหนดที่ตองการบมตัวของแอสฟลตที่ใชทํา  Prime Coat  เสียกอน  จึงทํา
ผิวทางได 

(4)  กรณีผิวทางเดิมมีแอสฟลตเยิ้ม  กอนทําผิวทางจะตองแกไขใหเรียบรอยเสียกอนโดยการปาด
ออก  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมที่นายชางผูควบคุมงานกําหนด  หรือเห็นชอบ 

(5)  ขอบพื้นทาง พื้นทาง หรือผิวทางเดิม ตองสะอาด  ปราศจากฝุน  และวัสดุสกปรกอื่นๆ ปะปน 
(6)  การทําความสะอาดพื้นทาง  หรือผิวทางเดิม  โดยการกวาดฝุน  วัสดุหลุดหลวม  ทรายที่สาด

ทับ  Prime  Coat  ใหออกจนหมด  ดวยเครื่องกวาดฝุนตองปรับอัตราเร็วการหมุนและน้ําหนักกดทีก่ดลงบน
พื้นทางหรือผิวทางเดิมใหพอดีโดยไมทําใหพื้นทางหรือผิวทางเดิมเสียหาย   เสร็จแลวใหใชเครื่องเปาลม 
เปาฝุน หรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 

(7)  กรณีที่มีคราบฝุน  หรือวัสดุจับตัวแข็งที่พื้นทาง  หรือผิวทางเดิม  ใหกําจัดคราบแข็งดังกลาว
ออกเสียกอน  โดยการใชเครื่องมือใดๆ ที่เหมาะสมตามที่นายชางผูควบคุมงานกําหนดหรือเห็นชอบขูดออก 
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ลางใหสะอาด ทิ้งไวใหแหง ใชเครื่องกวาดฝุนกวาด แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให
หมด 

4.2.3.1.4    การเคลือบผวิหรือการลางหินยอยหรอืกรวดยอย 
(1)  ในกรณีที่ใชแอสฟลตซีเมนตหรือคัตแบกแอสฟลต  การเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย ให

ปฏิบัติดังนี้ 
        (1.1) หินยอยหรือกรวดยอยตองไมมีความชื้นมากเกินไป  จนทําใหเคลือบผิวไดไมทั่วถึง  ถา
หินมีความชื้นมากเกินไป  นายชางผูควบคุมงานอาจใชผสมสารผสมแอสฟลต  ซึ่งกรมทางหลวงได
ตรวจสอบและอนุญาตแลวลงในสารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย  ดวยปริมาณไมนอยกวารอยละ  0.5  
โดยปริมาตรของสารเคลือบที่ใช  จนทําใหเคลือบผิวไดทั่วถึง 
        (1.2)  การเคลือบผิว  ใหทําการเคลือบผิวหินหินยอยหรือกรวดยอย  โดยใชเครื่องเคลือบผิวหนิ
ยอยหรือกรวดยอย  และใชสารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย  ปริมาณ  4 – 10  ลิตรตอลูกบาศกเมตร  
ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับชนิดและการดูดซึมของวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยและชนิดของสารที่ใชเคลือบผิว 
  (1.3)  เครื่องเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอยจะรอนคัดขนาดของหินยอยหรือกรวดยอยแยก
เอาฝุนและขนาดที่ไมตองการออกแลวนําสวนที่เหลือมาเคลือบผิวใหทั่วถึง  ดวยการใชหัวฉีดพนสารเคลือบ
ผิวลงบนหินยอยหรือกรวดยอย  การเคลือบผิวตองเคลือบบางๆ ไมใหมีสารเคลือบผิวเยิ้ม 
        (1.4)  เมื่อเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอยเสร็จแลว  ควรนําไปใชงานทันที  หากเก็บไวนานจน
สารเคลือบผิวแหงตองเคลือบผิวใหม  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

(2)  ในกรณีที่ใชแอสฟลตอิมัลชัน  ไมตองเคลือบผิว  แตตองลางหินยอยหรือกรวดยอยใหสะอาด
โดยใชเครื่องลางหินยอยหรือกรวดยอย  แลวใหรีบนําไปใชโดยเร็ว  หากปลอยทิ้งไวจนแหงหรือสกปรก  ตอง
ลางใหม 

4.2.3.1.5    การใชสารผสมแอสฟลต 
       สารผสมแอสฟลต  อาจใชผสมกับสารเคลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย  หรือผสมกับแอสฟลต

โดยตรงก็ได  แลวแตชนิดและความเหมาะสม  โดยใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต 
         ถาผสมสารผสมแอสฟลตลงในแอสฟลตโดยตรง  ควรผสมกอนใชงานเล็กนอย  แลวทําให
แอสฟลตในถังบรรจุแอสฟลตประจํารถพนแอสฟลตไหลเวียนผสมเขากันดีโดยใชเวลาประมาณ  20  นาที  
แลวจึงนําไปใชงานทันที  หามตมแอสฟลตที่ผสมสารผสมแอสฟลตแลวที่ชวงอุณหภูมิสําหรับพนแอสฟลต
ทิ้งไวนาน  เพราะสารผสมแอสฟลตอาจเสื่อมคุณภาพไดภายในไมกี่ชั่วโมงเทานั้น 
          หากจําเปนที่จะตองนําแอสฟลตที่ผสมสารผสมแอสฟลตและตมที่อุณหภูมิที่ใชลาดทิ้งไวเกิน
กวา  3  ชั่วโมงมาใชใหม  ตองดําเนินการตามขอแนะนําของผูผลิตสารผสมแอสฟลตโดยความเห็นชอบของ
นายชางผูควบคุมงาน 
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4.2.3.2      การกอสราง 

4.2.3.2.1    การกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตชั้นเดียว (Single Surface Treatment) 

       คือการลาดแอสฟลต  1  คร้ัง  และโรยหินยอยหรือกรวดยอยทับหนา  1  คร้ัง  แลวบดทับให
แนน  โดยดาํเนินการดังตอไปนี ้
       (1)  ใชเครือ่งพนแอสฟลตลาดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กาํหนดไว 
       (2)  เมื่อลาดแอสฟลตแลว  ใหโรยหินยอยหรือกรวดยอยปดทับแอสฟลตทันที  ตามปริมาณที่
กําหนด  ถาในพื้นที่บางสวนไมมีหินยอยหรือกรวดยอยปดทับหนาหรือหินยอยหรือกรวดยอยไมเรียงกอน
สม่ําเสมอ  ใหใชคนตักสาดหรือเกลี่ยชวยทันที  จนหินยอยหรือกรวดยอยเรียงกอนติดกันแนนสม่ําเสมอ 
       (3)  ในกรณีที่ลาดแอสฟลตแตละครั้ง  ในการลาดแอสฟลตคร้ังแรก  การโรยหินยอยหรือกรวด
ยอย  ใหโรยเวนไว  100  หรือ  150  มิลลิเมตร  เขามาจากขอบดานในของแอสฟลตที่ลาดเพื่อใหแอสฟลต
จากการลาดแอสฟลตคร้ังตอไปเขามาซอนทับบนพื้นที่ที่เวนไวนี้  ทั้งนี้เพื่อจะไดปริมาณแอสฟลตที่ถูกตอง
และสม่ําเสมอทั่วพื้นที่ 
       ในกรณีที่ใชหัวฉีดชนิดพิเศษที่ริมทอพนแอสฟลตดานนอกสุด  ซึ่งหัวฉีดพิเศษชนิดนี้จะทําใหมี
ปริมาณแอสฟลตที่พนออกมาสม่ําเสมอเทากับปริมาณแอสฟลตดานในแลว  ก็ใหโรยหินยอย  หรือกรวด
ยอยเต็มความกวางของพื้นที่ที่ลาดแอสฟลตได  แตทั้งนี้หัวฉีดชนิดพิเศษที่นํามาใชจะตองผานการ
ตรวจสอบความสม่ําเสมอของการลาดแอสฟลตตามขวาง  ตาม ทล. – ท. 401 “วิธีการทดลองหาปริมาณ
แอสฟลตที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่อง Distributor” และไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานใหใชได
เสียกอน 
       (4)  ขณะที่กําลังโรยหินยอยหรือกรวดยอยปดทับแอสฟลต  ใหใชรถบดลอยางบดทับตามให
เต็มผิวหนาทันที  ประมาณ 2 – 3 เที่ยว 
       (5)  รถบดลอยางที่ใชตองมีจํานวนอยางนอย  2  คัน  และหากในเวลา  1  ชั่วโมงทําผิวทางได
เกิน  500  เมตร  สําหรับ  1  ชองจราจรแลว  จะตองเพิ่มรถบดลอยางอีกไมนอยกวา  1  คัน  จํานวนรถบด
ลอยางที่เพิ่มใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
       (6)  หลังจากที่รถบดลอยางบดทับเต็มหนาผิวทางประมาณ  2–3  เที่ยวแลวใหใชเครื่องเกลี่ย
หิน  เกลี่ยหินยอยหรือกรวดยอยที่เหลือคางซอนกันอยูใหกระจายลงบนสวนที่ขาดจนหินยอยหรือกรวดยอย
ปดทับผิวหนาแอสฟลตสม่ําเสมอ  และตองไมใหมีหินยอยหรือกรวดยอยที่ติดแอสฟลตอยูแลวหลุดออก  
การเกลี่ยนี้ใหเกลี่ยเต็มหนาประมาณ  2  เที่ยว 
       (7)  ใหใชรถบดลอยางบดทับตอไปอีกจนกระทั่งหินยอยหรือกรวดยอยฝงตัวลงไปในเนื้อ
แอสฟลตเปนอยางดี  มีลักษณะผิวที่สม่ําเสมอ  และแอสฟลตที่ใชนั้นแข็งตัวหรือแตกตัวเรียบรอยแลว 
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       (8) ในบางกรณีที่จําเปนอาจใชรถบดลอเหล็ก  2  ลอ  ชนิดขับเคลื่อนไดดวยตัวเองขนาด  4-6  
ตัน บดทับเปนครั้งสุดทายได  โดยบดทับใหเต็มหนาไมเกิน  2  เที่ยว  และตองไมทําใหหินยอย  หรือกรวด
ยอยแตก  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
       (9)  ใหปดการจราจรไวใหนานที่สุดเทาที่จะทําได  หากสามารถเบี่ยงการจราจรไมใหผานพื้นที่
ที่กอสรางผิวทางได  แตถาไมสามารถปดการจราจรไดก็ใหควบคุมความเร็วของการจราจรที่ผานไมใหเกิน  
30  กิโลเมตรตอชั่วโมง  เปนเวลาอยางนอย  24  ชั่วโมง 
       (10)  หลังจากแอสฟลตยึดหินยอยหรือกรวดยอยแนนและแหงดีแลวใหใชเครื่องกวาดฝุนหรือ
เครื่องมืออ่ืนใดที่เหมาะสม  กําจัดหินยอยหรือกรวดยอยที่อาจหลงเหลืออยูบนผิวทางออกใหหมด  โดยไม
ทําใหหินยอยหรือกรวดยอยที่ติดแนนแลวหลุดออก 

4.2.3.2.2    การกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น (Double Surface Treatment) 
       คือ  การลาดแอสฟลตแลวโรยหินยอยหรือกรวดยอย  แลวบดทับใหแนนสลับกันไปโดย
ดําเนินการกอสรางเปนสองชั้น  ดังตอไปนี้ 
       (1)  สําหรับการลาดแอสฟลตคร้ังที่หนึ่ง  และการโรยหินยอยหรือกรวดยอยชั้นที่หนึ่งพรอมทั้ง
บดทับแนนเรียบรอยแลว  ใหปลอยทิ้งไวจนกวาแอสฟลตยึดหินยอยหรือกรวดยอยแนน  กอนที่จะกอสราง
ชั้นตอไป  ระยะเวลาที่ปลอยทิ้งไวควรเปนดังนี้ 
        สําหรับแอสฟลตซีเมนต    ควรปลอยทิง้ไวประมาณ    2  ชัว่โมง 
        สําหรับแอสฟลตอิมัลชนั   ควรปลอยทิ้งไวประมาณ  10  ชัว่โมง 
        สําหรับคัตแบกแอสฟลต   ควรปลอยทิ้งไวประมาณ  18  ชัว่โมง 
        ทั้งนี้หมายถึงภาวะอากาศปกติ  เพื่อใหน้ํามันหรือน้ําแลวแตชนิดของแอสฟลต  ระเหยออกไป
เกือบหมด  แตถามีฝนตก  หรือสภาวะอากาศที่มีความชื้นมาก  อาจตองทิ้งไวเปนเวลานานกวาที่ไดกําหนด
ไวขางตนก็ได  โดยใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
       (3)  กอนที่จะลาดแอสฟลตคร้ังที่สอง  ใหทําความสะอาดผิวทางชั้นที่หนึ่งดวยเครื่องมือที่
เหมาะสม  เชน  ใชเครื่องกวาดฝุน  การหินยอยหรือกรวดยอยที่หลุดหลวม หรือคางอยูบนผิวทางชั้นที่หนึ่ง
ออก  แลวใชเครื่องเปาลม  เปาฝุน  หรือวัสดุที่หลุดหลวมออกใหหมด  ในกรณีที่มีส่ิงสกปรกเกาะติดแนน  
ใหลางออกใหหมดแลวจึงลาดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กําหนดไว 
       (4)  ในบางกรณี  โดยดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  อาจพิจารณาใหทําผิวแบบเซอร
เฟสทรีตเมนตเพียงชั้นที่หนึ่งกอน  แลวเปดการจราจรไวเปนระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม  โดยพิจารณาถึง
สภาพพื้นที่ที่กอสราง  สภาวะอากาศ  สภาพ  ลักษณะ  และปริมาณการจราจร  เปนตน  เพื่อใหผิวทางชั้นที่
หนึ่งปรับตัวเสียกอน  แลวจึงทําผิวชั้นที่สอง  โดยกอนที่จะทําผิวชั้นที่สองใหความความสะอาดผิวชั้นที่หนึ่ง
กอน 
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       (5)  ทนัททีี่ลาดแอสฟลตคร้ังที่สองใหโรยหนิยอยหรือกรวดยอยตามปริมาณทีถู่กตองซึ่งได
เตรียมไวแลวปดทับแอสฟลตทันที  ข้ันตอนการกอสรางใหปฏิบัติเชนเดียวกับการกอสรางผิวแบบเซอรเฟส-
ทรีตเมนตชัน้เดียว  

4.2.3.2.3    ขอกําหนดเพิ่มเติมในการกอสราง 
       (1)  การทําผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต  จะตองพิจารณาสภาพของดินฟาอากาศใหเหมาะสม  
หามลาดแอสฟลตในขณะที่มีลมพัดแรงหรือในขณะที่มีเคาวาฝนจะตกหรือระหวางฝนตก  ถาผิวหนาของ
พื้นที่ที่จะลาดแอสฟลตเปยก  หามลาดแอสฟลตซีเมนต  หรือคัตแบกแอสฟลต 
        (2)  ความยาวของแปลงที่จะลาดแอสฟลต  ควรกําหนดใหเหมาะสมกับชนิดของแอสฟลตที่ใช  
ปริมาณการจราจร  สภาวะอากาศ  เครื่องจักร  และหินยอยหรือกรวดยอยที่ไดเตรียมไว 
        (3)  กอนเริ่มลาดแอสฟลต  ใหจอดเครื่องพนแอสฟลตหางจากจุดเริ่มตนแปลงที่จะลาด
แอสฟลตพอประมาณ  เพื่อใหเครื่องพนแอสฟลตทําความเร็วของการลาดแอสฟลตไดตามที่กําหนดไว 
        (4)  ที่จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการลาดแอสฟลตแตละแปลง  ใหใชกระดาษหนาหรือวัสดุ
ใด ๆ กวางอยางนอย  500  มิลลิเมตร  วางยาวตลอดความกวางของการลาดแอสฟลตเพื่อปองกันไมให
ลาดแอสฟลตซ้ํา  โดยตองเริ่มและหยุดลาดแอสฟลตแปลงนั้นบนกระดาษหรือวัสดุใดๆ เพื่อใหไดรอยตอ
การลาดแอสฟลตที่เรียบรอย  ไมมีแอสฟลตเลอะล้ําเขาไปในแปลงที่ไดลาดแอสฟลตไวแลว 
       (5)  การลาดแอสฟลตไมควรลาดจนหมดถัง  ควรเหลือแอสฟลตในถังไวไมนอยกวารอยละ  5  
ของความจุของถัง  ทั้งนี้เพราะแอสฟลตที่ออกจากเครื่องสูบแอสฟลตจะมีปริมาณลดลงทําใหอัตรา
แอสฟลตที่พนออกมาผิดไปจากที่กําหนดไวได 
       (6)  ความสูงของทอพนแอสฟลต  กอนและหลังจากการลาดแอสฟลตในแปลงใดๆ ไมควรมี
ความแตกตางเกิน  12.5  มิลลิเมตร 
       (7)  การลาดแอสฟลต  ควรวิ่งสวนทิศทางลม  เพื่อใหควันของแอสฟลตออกไปทางดานทาย
ของเครื่องพนแอสฟลต 
       (8)  ในการทําผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองชั้น  ควรลาดแอสฟลตชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองให
สวนทางกัน  ทั้งนี้เพื่อเปนการเฉลี่ยปริมาณแอสฟลตใหสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลง 
       (9)  เมื่อกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตเสร็จแลว  หามเปดการจราจรจนกวาแอสฟลตจะ
ยึดหินยอยหรือกรวดยอยแนนดีแลว  แตถามีความจําเปนตองเปดการจราจรใหจํากัดความเร็วของ
การจราจรไมใหเกิน  30  กิโลเมตรตอชั่วโมง 
       (10)  เมื่อกอสรางผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตเสร็จเรียบรอยแลว  ควรเปดการจราจรขณะที่ผิว
ทางมีอุณหภูมิตํ่า  เชน  ตอนเย็นหรือคํ่า  หามเปดการจราจรในขณะที่มีฝนตก 
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4.2.3.2.4  ขอควรระวัง 

 4.2.3.2.4.1  ในการใชคัตแบกแอสฟลต  เนื่องจากคัตแบกแอสฟลตนั้นติดไฟไดงาย  การ
ปฏิบัติงานจะตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟมาถูกได  ทั้งในขณะตมหรือขณะลาดคัตแบกแอสฟลต 
 4.2.3.2.4.2  การขนสงคัตแบกแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum  โดยเฉพาะการขนขึ้น
และขนลงตองระมัดระวังไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันถูกกระทบกระเทือนรุนแรง  เพราะอาจจะทําให
แอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 
 4.2.3.2.4.3  การใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum  กอนถายแอสฟลตอิมัลชันลงใน
เครื่องพนแอสฟลต  ควรกลิ้งถังไปมาหรือกวนใหเขากันเสียกอนทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมีลักษณะ
เดียวกันทั่วถัง  หากใชไมหมดถังควรปดฝาใหแนน  เพื่อปองกันน้ําในแอสฟลตอิมัลชันระเหยออกไป  ทําให
แอสฟลตอิมัลชันแตกตัว  และหมดคุณภาพการเปนแอสฟลตอิมัลชันได 
 4.2.3.2.4.4  หลังจากลาดแอสฟลตประจําวัน  ควรดูดแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตออกให
หมดแลวลางเครื่องพนแอสฟลตโดยเฉพาะที่ทอพนแอสฟลต  การลางควรใชน้ํามันกาดหรือสารทําละลาย
ใด ๆ  สูบผานทอตาง ๆ  ของเครื่องพนแอสฟลตเพื่อสวนที่ตกคางอยูออกใหหมดทั้งนี้เพื่อปองกันแอสฟลต
เกาะติดแนน  ทําใหไมสะดวกในการใชงานตอไป  และชวยปองกันไมใหถังบรรจุแอสฟลตในเครื่องพน
แอสฟลตถูกกรดในแอสฟลตอิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได 
 4.2.3.2.4.5  ในการผสมน้ํามัน  ( Cutter )  กับแอสฟลต  ใหดําเนินการตามรายละเอียด       
ในขอ  4.2.2.2.4.4  โดยเครงครัด  เพื่อปองกันอันตรายจากการลุกไหม 
                          

4.2.4       การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

4.2.4.1      วธิีการวัดปริมาณงาน 
       การวัดปริมาณงานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตใหคิดจากพื้นที่ตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบ 
ปริมาณงานมีหนวยเปนตารางเมตร 
 

4.2.4.2     วิธีการจายคางาน 
       การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาแรงงานและอื่นๆ ที่
จําเปน  เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
       สําหรับงานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตสองช้ัน  สามารถแบงจายไดโดยเมื่อทํางานชั้นแรกแลว
เสร็จ  ใหจายไดรอยละ  50 
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4.3    งานผิวทางแบบเพนเนเตรชันแมคคาดัม 
( PENETRATION  MACADAM ) 

       หมายถึง  การกอสรางผิวทางเปนชั้นๆ โดยการปูหินยอยหรือกรวดยอยที่ไดบดทับและลาดทับ
ดวยแอสฟลต  บนพื้นทางที่ไดลาดแอสฟลต  Prime  Coat  แลว  หรือบนพื้นที่อ่ืนใดที่ไดเตรียมไวแลว 

4.3.1       วัสดุ 

4.3.1.1     แอสฟลต 
       แอสฟลตที่ใชตองเปนแอสฟลตซีเมนตชนิด  AC  60-70  หรือ  AC  80-100  ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง  มาตรฐานเลขที่  มอก. 851 และตองผานการ
วิเคราะหคุณภาพใหใชไดแลว 

4.3.1.2      หนิยอยหรือกรวดยอย 
       หินยอยหรือกรวดยอยตองสะอาด  แข็ง  คงทน  ปราศจากสิ่งสกปรก  เชน ดิน  หรือวัสดุไมพึง
ประสงคใดๆ เจือปน  หรือเคลือบอยู  ซึ่งจะทําใหแอสฟลตไมสามารถเกาะติดกับหินยอยหรือกรวดยอยได
และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
         (1)  มีคาความสึกหรอ เมื่อทดลองตาม ทล. – ท.202 “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ 
Coarse Aggregate โดยใชเครื่อง  Los Angeles  Abrasion ”  ไมเกินรอยละ  40 

        (2)  มีคาดรรชนีความแบน  เมื่อทดลองตาม ทล. –  ท. 210 “วิธีการทดลองหาคาดรรชนีความ
แบน (Flakiness  Index)” ไมเกินรอยละ  35  สําหรับหินยอยหรือกรวดยอยขนาดที่โตกวา  9.5  มิลลิเมตร  
และไมเกินรอยละ  45  สําหรับหินยอยหรือกรวดยอยขนาดที่เล็กกวา  9.5  มิลลิเมตร 

       (3)  มีคาดรรชนีความยาว  เมื่อทดลองตาม ทล. –  ท. 211 “วิธีการทดลองหาคาดรรชนีความ
ยาว (Elongation Index)”  ไมเกินรอยละ  40 

       (4)  ในกรณีที่ใชกรวดยอย  สวนที่คางตะแกรงขนาด  4.75  มิลลิเมตร  ของกรวดยอยแตละ
ขนาด  เมื่อทดลองตาม ทล. –  ท. 212 “วิธีหาปริมาณรอยละที่แตกของกรวดโม”  ตองมีหนาแตกเพราะการ
ยอยเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ  80  โดยมวล 

 (5)  มีคาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตาม ทล. –  ท. 213 “วิธีการทดลองหาความ
คงทน  (Soundness)  ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต จํานวน  5  รอบแลว  ไมเกินรอยละ  9 
                   หินยอยหรือกรวดยอยจากแหลงเดิม  ที่มหีลักฐานแสดงผลทดลองหาคามคงทนวาใชไดอาจ
ยกเวนไมตองทดลองอีกก็ได  ทัง้นี้ใหอยูในดุลยพินิจของกรมทางหลวง  ทีจ่ะใชผลการทดลองเดิมทีม่ีอยู 

       (6)  มีขนาดแตละขนาด  เมื่อทดลองตาม ทล. –  ท. 204 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ 
โดยผานตะแกรงแบบไมลาง”  
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4.3.2       วิธีการกอสราง 

4.3.2.1       การเตรยีมการกอนกอสราง 

4.3.2.1.1    การเตรยีมวสัดุ 
       ใหแยกกองหนิยอยหรือกรวดยอยแตละขนาดโดยไมปะปนกัน   และหามไมใหมีวัสดุไมพงึ
ประสงคอ่ืนใดมาปะปน 
       บริเวณที่เตรียมไวกองวสัดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดยปราศจาก
ส่ิงไมพงึประสงคตางๆ 
 
4.3.2.1.2  การตรวจสอบ  ตรวจปรับเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 

       (1)  เครื่องพนแอสฟลต  กอนนําเครื่องพนแอสฟลตไปใชงานจะตองตรวจสอบ และตรวจปรับ
อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  เพื่อใหสามารถลาดแอสฟลตไดปริมาณที่ถูกตอง  ปรับอุปกรณ
ตาง ๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  เพื่อใหสามารถลาดแอสฟลตไดปริมาณที่ถูกตองและสม่ําเสมอ  ทั้งตาม
ขวางและตามยาวถนน  โดยเมื่อทดลองตาม ทล. – ท. 401 “’วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตาม
ขวางถนนจากเครื่อง Distributor”  และ ทล. – ท. 402 “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟลตที่ลาดตามยาว
ถนนจากเครื่อง Distributor” แลวปริมาณแอสฟลตที่ลาดจะคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ  17 และ 15 
ตามลําดับ 
        (2)  เครื่องโรยหิน  กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง  และตรวจปรับใหสามารถโรย
หินยอยหรือกรวดยอยไดตามปริมาณที่กําหนดและสม่ําเสมอทั่วพื้นที่ที่โรยหินยอยหรือกรวดยอยนั้น 
        (3)  รถบดลอยาง  กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง  น้ําหนักรถและความดันลม
ยาง  ใหนายชางผูควบคุมงานกําหนดใหเหมาะสม 
        (4)  รถบดลอเหล็ก  กอนนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตอง  น้ําหนักรถ  นายชางผูควบคุม
งานจะเปนผูกําหนดตามความเหมาะสม 
        (5)  รถกระบะเททาย  กอนจะนําไปใชงานตองตรวจสอบใหถูกตองและจะตองมีจํานวน
พอเพียงที่จะขนสงหินยอยหรือกรวดยอยไปใชในการกอสรางไดอยางตอเนื่อง  โดยไมทําใหการโรยหินยอย
หรือกรวดยอยหยุดชะงักเมื่อไดลาดแอสฟลตไปแลว 
        (6)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลวหากจําเปนตอง
นํามาใชงานใหอยูในดุลพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  โดยจะตองตรวจสอบและตรวจปรับใหถูกตองกอน
นําไปใชงาน 
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4.3.2.1.3    การเตรยีมพืน้ที่กอสราง 
       กอนทําผิวทางชนิดนี้  ผิวทางเดิมหรือพื้นทางที่  Prime  Coat  ไวแลวจะตองสะอาดแหงและได
ระดับถูกตองตามแบบ  ใหใชเครื่องกวาดฝุนกวาดวัสดุ เชน หินที่หลุด ทรายที่สาดทับ  Prime  Coat  ดินที่
เคลือบผิวหนา  หรือวัสดุอ่ืนใด  ที่หลุดตัวออกใหหมดจนผิวหนาที่จะทําผิวทางสะอาดในบางครั้งถาจําเปนก็
ตองใชน้ําลาง  ในกรณีที่  Prime  Coat  หลุดเสียหายตองซอมแซมใหมใหเรียบรอย 
       ในกรณีที่เกิดหลุมบอที่พื้นทาง  กอนจะทําผิวทาง  ตองปรับและแตงใหขอบหลุดบอต้ังฉาก
ตลอดความลึกของหลุมนั้น  กวาดวัสดุที่หลุดรวงในหลุมบอออกใหหมด แลว  Prime  Coat  ใช  Pre – 
Mixed  ที่มีคุณภาพดีบดทับใหแนนจนไดระดับเดียวกับพื้นเดิมในกรณีที่เกิดหลุมบอเปนจํานวนมาก  ใหทํา
การรื้อพื้นทางเดิมใหม  ใหมีความลึกอยางนอย 100  มิลลิเมตร  บดทับใหไดระดับและความแนนตามที่
กําหนดแลวลาดแอสฟลต  Prime  Coat  ใหม 
       ในกรณทีี่ใชทรายสาดทบั  Prime  Coat  แลวทําใหทรายผสมกับแอสฟลตเคลือบอยูผิวหนาให
ขูดชั้นทรายทีผ่สมแอสฟลตออกใหหมด 

4.3.2.2      การกอสราง 
 

4.3.2.2.1    ขอกําหนดทัว่ไปในการกอสราง 
       (1)  โรยหนิชั้นทีห่นึง่  และเกลี่ยแตงใหหนิชิดติดกันอยางสม่ําเสมอ 
       (2)  ใชรถบดลอยางหรอลอเหล็กบดทับจนวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยอัดตัวกันแนนสังเกตได
โดยเมื่อรถบดผานแลววัสดุหินจะไมเคลื่อนตัว ( Flow )   ถาการใชรดบดลอเหล็กบดทับแลวทําใหวัสดุหิน
แตกใหใชรถบดลอยางบดทับแทนจนแนน  ถาวัสดุหินยังไมอัดตัวกันแนนเต็มที่ใหเพิ่มวัสดุหินหรือลด
ปริมาณหินลงเล็กนอยแลวบดทับจนแนน 
       (3)  ในการบดทับ  ถาหนิยอยหรือกรวดยอยแตกเปนฝุน  ใหใชเครื่องเปาฝุนเปาออก 
       (4)  เมื่อหนิยอยหรือกรวดยอยของชั้นที่สอง  พรอมที่จะโรยอยูบริเวณหนางานแลวใหลาด
แอสฟลตแลวหามหยุดการกอสราง  ตองโรยหนิชั้นตอไปปดทับและบดทับจนแนน 
       (5)  ทนัททีี่ลาดแอสฟลตคร้ังที่หนึ่ง  ใหโรยหินชัน้ทีส่องปดทับทันท ี
       (6)  เกลีย่แตงหินใหสม่าํเสมอ 
       (7)  ใชรถบดลอยางบดทับทนัที  ดวยความเร็วประมาณ  5  กิโลเมตรตอชั่วโมง  ในขณะที่
แอสฟลตยังรอนอยู  จนหนิฝงตัวแนนไมนอยกวา  10  เที่ยว 
       (8)  เมื่อวัสดุหินยอยหรือกรวดยอยชั้นที่สาม  พรอมที่จะโรยอยูบริเวณหนางานแลวใหลาด
แอสฟลตคร้ังที่สองดวยเครื่องพนแอสฟลตตามอุณหภูมิ  และปริมาณที่กําหนด  เมื่อลาดแอสฟลตแลวหาม
หยุดการกอสรางตองโรยหินปดทับ และบดทับจนแนน 
       (9)  ทนัททีี่ลาดแอสฟลตครั้งที่สองแลว  ใหโรยหินชัน้ที่สามปดทบัทันท ี
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       (10)  ใชรถบดลอยางบดทับทนัท ี ดวยความเร็วประมาณ  5  กิโลเมตรตอชั่วโมงในขณะที่
แอสฟลตยังรอนอยู  จนหนิฝงตัวแนนไมนอยกวา  10  เที่ยว 
       (11)  การนวด ( Kneading )   เมื่อกอสรางชั้นสุดทายเรียบรอยแลว  หลังจากนั้นใหใชรถบดลอ
ยางบดทับผิวหนาของชั้นผิวทางใหทั่วตลอดความกวางอยางนอย  30  เที่ยว  ติดตอกันจนกระทั่งผิวทาง
เรียบและแนนเสมอกันดี 
        ในกรณีที่ผิวทางมีลักษณะที่แสดงวาไมเรียบ  และเคลื่อนตัวไดบางขณะที่นวดใหใชรถบดลอ
เหล็กชวยบดทับเทาที่จําเปนก็ได 
 
4.3.2.2.2     ขอกําหนดเพิ่มเติมในการกอสราง 
         (1)  จะตองพิจารณาสภาพอากาศใหเหมาะสมหามลาดแอสฟลตในขณะที่มีลมพัดแรงหรือ
คาดวาฝนจะตก   หรือระหวางฝนตก  หรือวัสดุหินยอยกรวดยอยเปยกชื้น 
         (2)  การโรยหิน  หามโรยหินจากรถบรรทุกลงบนพื้นทางที่กอสราง  โดยไมผานเครื่องโรยหิน  
กรณีที่ใชคนโรยหิน  จะตองไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานกอน 
         (3)  เมื่อโรยหินชั้นที่หนึ่ง และบดทับเสร็จเรียบรอยแลว หามเปดการจราจร 
         (4)  เมื่อโรยหินและบดทับจนแนนแลว  ไมควรเปดการจราจร  หากจําเปน  จะตองควบคุม
ความเร็วของยานพาหนะใหนอยกวา  30  กิโลเมตรตอชั่วโมง  กรณีทีเกิดการเสียหายเนื่องจากการจราจร
จะตองแกไขใหเรียบรอยกอนกอสรางชั้นตอไป 
         (5)  ระหวางการกอสราง  ถาฝนตกหามเปดการจราจร  และจะทําการกอสรางตอไปไดเมื่อ
วัสดุหินแหง  และไมมีน้ําขังตามชองวางระหวางหิน 
         (6)  ในการกอสรางใหทําเครื่องหมายกําหนดจุดเปนแนว  เขน การขึงเชือกเพื่อใหการเกลี่ย
แตงวัสดุหินยอยหรือกรวดยอย  รวมทั้งการพนแอสฟลตใหไดเปนแนวตรงหรือโคงตามตองการทั้งแนวขอบ
และรอยตอตามยาวระหวางชองจราจร 
         (7) ที่รอยตอของการลาดแอสฟลตใหใชกระดาษ  หรือวัสดุอ่ืนใดที่เหมาะสมกวางอยางนอย  
500  มิลลิเมตร  ยาวตลอดความกวางของพื้นที่ที่จะลาดแอสฟลตคร้ังนั้นๆ ปูบนผิวที่ลาดแอสฟลตไวแลว  
เพื่อปองกันไมใหลาดแอสฟลตซ้ําและตองเริ่มลาดแอสฟลตทุกครั้งบนกระดาษหรือวัสดุดังกลาว 
         (8)  ตองมี  ปายเตือน  และปายจํากัดความเร็ว  30  กิโลเมตรตอชั่วโมง  ตลอดแนวที่ทําการ
กอสราง 
         (9)  หลังจากโรยหินยอยหรือกรวดยอยชั้นสุดทายปดทับหนา  และบดทับเรียบรอยแลวใหเปด
การจราจรได  โดยจํากัดความเร็วของยานพาหนะในสองวันแรก  ใหมีความเร็วไมมากกวา  30  กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง  แตถาฝนตกเมื่อบดทับเสร็จใหม ๆ ไมควรเปดการจราจร 
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4.3.3        การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

4.3.3.1       วิธีการวัดปรมิาณงาน 
        การวัดปริมาณงานผิวทางแบบเพนเนเตรชันแมคคาดัมใหคิดจากพื้นที่ตามที่ไดกอสรางจริง
ตามแบบ ปริมาณงานมีหนวยเปนตารางเมตร 

4.3.3.2      วธิีการจายคางาน 
       การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาแรงงานและอื่นๆ ที่
จําเปนเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตอง  เรียบรอยตามขอกําหนด โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จ
แตละงวด ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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4.4  งานแอสฟลตคอนกรีต 
 ( ASPHALT CONCRETE ) 

       หมายถึง  การกอสรางชั้นพื้นทาง ปรับระดับ รองผิวทาง  ผิวทางหรือไหลทางดวยวัสดุผสมที่ได
จากการผสมรอนระหวางมวลรวมกับแอสฟลตซีเมนต  โดยการปูหรือเกลี่ยแตงและบดทับบนชั้นทางใดๆ ที่
ไดเตรียมไวแลว  ใหไดแนวและรูปรางตามที่แสดงไวในแบบ 

4.4.1      วัสดุ 

4.4.1.1     แอสฟลต 
      ในกรณีที่ไมไดระบุชนิดของแอสฟลตไวเปนอยางอื่น  ใหใชแอสฟลตซีเมนต  AC 60-70  ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง  มาตรฐานเลขที่ มอก. 851  และตอง
ผานการวิเคราะหคุณภาพใหไดแลว 
       การใชแอสฟลตอ่ืนๆ หรือแอสฟลตที่ปรับปรุงคุณสมบัติดวยสารใดๆ นอกเหนือจากนี้ตองมี
คุณภาพเทาหรือดีกวา  ทั้งนี้ตองผานการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสมรวมทั้งตองไดรับ
อนุญาตใหใชไดจากกรมทางหลวงเปนกรณีไป 

4.4.1.2      มวลรวม 
       มวลรวมประกอบดวยมวลหยาบ (Coarse Aggregate) และมวลละเอียด (Fine Aggregate) 
กรณีที่มวลละเอียดมีสวนละเอียดไมพอหรือตองปรับปรุงคุณภาพและความแข็งแรงของแอสฟลตคอนกรีต  
อาจเพิ่มวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) ดวยก็ได 

4.4.1.2.1    มวลหยาบ  หมายถึง  สวนที่คางตะแกรงขนาด  4.75  มิลลิเมตร  เปนหินยอย (Crushed 
Rock) หรือวัสดุอ่ืนใดที่กรมทางหลวงอนุมัติใหใชได  ตองเปนวัสดุที่แข็งและคงทน (Hard and Durable) 
สะอาด ปราศจากวัสดุไมพึงประสงคใดๆ ปะปนอยู 

       ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอื่น มวลหยาบตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
       (1)  มีคาความสึกหรอ  เมื่อทดลองตาม ทล. – ท. 202 “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ 
Coarse Aggregate  โดยใชเครื่อง  Los Angeles Abrasion” ไมเกินรอยละ  40 
       (2)  มีคาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตาม ทล. –ท. 213 “วิธีการทดลองหาความ
คงทน (Soundness) ของมวลรวม”  โดยใชโซเดียมซัลเฟต  จํานวน 5  รอบ  ไมเกินรอยละ  9 
       (3)  ผิวของมวลหยาบตองมีแอสฟลตเคลือบ  เมื่อทดลองตาม  AASHTO  T  182: Coating 
and Stripping of Bitumen - Aggregate Mixtures  ไมนอยกวารอยละ  95 
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4.4.1.2.2    มวลละเอียด  หมายถึง  สวนที่ผานตะแกรงขนาด 4.75  มิลลิเมตร (เบอร 4) เปนหินฝุนหรือ
ทรายที่สะอาด  ปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอันไมพึงประสงคใด ๆ ปะปนอยู 
        ในกรณีทีไ่มไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอืน่ มวลละเอียดตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
        (1) มีคา  Sand Eguivalent  เมื่อทดลองตาม  ทล. – ท. 203 “วิธีการทดลองหาคา Sand 
Equivalent” ไมนอยกวารอยละ  50 
        (2)  มีคาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตาม ทล. – ท. 213 “วิธีการทดลองหาความ
คงทน (Soundness) ของมวลรวม”  โดยใชโซเดียมซัลเฟต  จํานวน  5  รอบ  ไมเกินรอยละ  9 

        มวลละเอียดจากแหลงเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลทดลองหาความคงทนวาใหได  อาจจะยกเวน
ไมตองทดลองอีกก็ได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของกรมทางหลวง  ที่จะใชผลการทดลองเดิมที่มีอยู 

4.4.1.2.3   วัสดุผสมแทรก  ใชผสมเพิ่มในกรณีเมื่อผสมมวลหยาบกับมวลละเอียดเปนมวลรวมแลวสวน
ละเอียดในมวลรวมยังมีไมพอ  หรือใชผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแอสฟลตคอนกรีต วัสดุผสมแทรกอาจ
เปน  Stone  Dust, Portland Cement, Silica Cement, Hydrated Lime หรือวัสดุอ่ืนใดที่กรมทางหลวง
อนุมัติใหใชได 
       วัสดุผสมแทรกตองแหงไมจับกันเปนกอน  เมื่อทดลองตาม ทล. – ท. 205 “วิธีการทดลองหา
ขนาดเม็ดวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง”  
 
4.4.2       วิธีการกอสราง 

4.4.2.1      การเตรียมการกอนการกอสราง 

4.4.2.1.1   การเตรียมมวลรวมและวัสดุผสมแทรก 

        บริเวณกองวัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน  โดยปราศจากวัสดุ
ไมพึงประสงคตางๆ 
        การกองวัสดุแตละขนาด  จะตองกองแยกไวอยางชัดเจน  โดยการกองแยกใหหางกันตาม
สมควร  หรือทํายุงกั้นไวเพื่อปองกันวัสดุที่จะใชแตละชนิด  แตละขนาด  ไมใหปะปนกัน หรือปะปนกับวัสดุ
อ่ืนใด  การกองวัสดุตองดําเนินการใหถูกตองเพื่อปองกันไมใหเกิดการแยกตัว  โดยการกองวัสดุเปนชั้นๆ สูง
ชั้นละไมเกินความสูงของกองวัสดุกองเดี่ยวๆ เมื่อเทจากรถบรรทุกเททายคันหนึ่งๆ ถาจะกองวัสดุชั้นตอไป
จะตองแตงระดับยอดกองใหเสมอและไมควรกองวัสดุสูงเปนรูปกรวย 
        กองวัสดุที่ใชทุกชนิด  จะตองมีมาตรการปองกันไมใหวัสดุเปยกน้ําฝน  โดยการกองวัสดุในโรง
ที่มีหลังคาคลุม  หรือคลุมดวยผาใบ  หรือแผนวัสดุอ่ืนใดที่เหมาะสม  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไดรับความเห็นชอบ
จากนายชางผูควบคุมงาน 
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        วัสดุที่ใชทุกชนิดเมื่อปอนเขาโรงงานผสม  ตองไมมีความชื้นเกินกําหนดตามขอแนะนําของ
บริษัทผูผลิตโรงงานผสมที่ใชงานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหโรงงานผสมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มวลรวมที่ใช
แตละชนิด กอนนําไปใชงานจะตองบรรจุในยุงหินเย็นเทานั้น  หามนํามาผสมกันภายนอกยุงหินเย็นในทุก
กรณีวัสดุผสมแทรก  หากนํามาใชจะตองแยกใสยุงวัสดุผสมแทรกโดยเฉพาะการปอนวัสดุผสมแทรกจะตอง
แยกตางหากโดยไมปะปนกับวัสดุอ่ืนๆ และจะตองปอนเขาหองผสมโดยตรง 

4.4.2.1.2    การเตรยีมแอสฟลต 
        แอสฟลตซีเมนตในถังเก็บแอสฟลตตองมีอุณหภูมิไมสูงกวา  100  องศาเซลเซียส ( 212  องศา
ฟาเรนไฮต)  เมื่อผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะตองใหความรอนจนไดอุณหภูมิ  159±8  องศาเซลเซียส 
( 318±15  องศาฟาเรนไฮต  )  หรือมีอุณหภูมิที่แอสฟลตมีความหนืด    170±20  เซนติสโตกส  
(Centistokes)  หรือมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงานการจายแอสฟลตซีเมนตไปยัง
หองผสม  จะตองเปนไปโดยตอเนื่องและมีอุณหภูมิที่กําหนดสม่ําเสมอตลอดเวลา 

4.4.2.1.3    การเตรยีมเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณทีใ่ชในการกอสราง 
        เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณทุกชนิดที่นํามาใชงานตองมีสภาพใชงานไดดีโดยจะตอง
ผานการตรวจสอบและหรือตรวจปรับ  ตามรายการและวิธีการที่กําหนด  และนายชางผูควบคุมงานอนญุาต
ใหใชไดกอน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณทุกชนิด  ตองมีจํานวนพอเพียงที่จะอํานวยใหการกอสราง
ชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต  ดําเนินไปโดยตอเนื่องไมติดขัดหรือหยุดชะงัก  และในระหวางการกอสราง
จะตองบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตลอดระยะเวลาทํางาน 

4.4.2.1.4    การเตรยีมพืน้ที่กอสราง 
       (1)  รองพื้นทาง  พื้นทาง หรือไหลทาง  จะตองเรียบสม่ําเสมอ ไดระดับและความลาดตาม

รูปแบบกอนทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับ  กรณีที่รองพื้นทางหรือพื้นทางหรือไหลทางมีความเสียหาย
เปนคลื่น เปนหลุมบอ มีจุดออนตัว หรือไมถูกตองตามรูปแบบใหแกไขใหถูกตองกอนโดยไดรับความ
เห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน 

       (2)  ผิวทางลาดยางเดิมที่จะทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับ  มีผิวหนาไมสม่ําเสมอหรือเปน
คลื่น  และไมมีการทําชั้นปรับระดับ  ใหปรับแตงใหสม่ําเสมอ  ถามีหลุมบอ รอยแตก จุดออนตัวหรือความ
เสียหายของชั้นทางใด ๆ จะตองตัดหรือขุดออก  แลวปะซอมหรือขุดซอมแลวแตกรณี  แลวบดทับใหแนน
และมีผิวหนาที่เรียบสม่ําเสมอ  โดยใหมีระดับและความลาดถูกตองตามแบบ  วัสดุที่นํามาใชจะตองมี
คุณภาพดี  ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใชใหเหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและพื้นที่ที่จะซอม 

       (3)  พื้นทางหรือไหลทางที่มี  Prime  Coat  หลุดหรือเสียหาย  ตองแกไขใหมใหเรียบรอยตาม
วิธีการที่นายชางผูควบคุมงานกําหนด  แลวทิ้งไวจนครบกําหนดเวลาบมตัวของแอสฟลตที่ใชซอมกอน  จึง
ทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับได 
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       (4)  พื้นทางหรือไหลทางที่ทํา  Prime  Coat  ทิ้งไว  มีผิวหลุดเสียหายเปนพื้นที่ตอเนื่องมาก
เกินกวาที่จะซอม ใหไดผลดีใหพิจารณาคราด ( Scarify )  พื้นทางหรือไหลทางนั้น  แลวบดทับใหมใหได
ความแนนตามที่กําหนด  แลวทํา  Prime  Coat  ใหม  ทิ้งไวจนครบกําหนดเวลาบมตัวของแอสฟลตที่ใชทํา 
Prime   Coat  กอน  จึงทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับได 

       (5)  พื้นทางหรือไหลทางที่ทํา  Prime  Coat  ทิ้งไวนานโดยไมไดทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต
ตามขั้นตอนกอนการกอสรางปกติ แต  Prime  Coat  ไมหลุดเสียหาย  กอนทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับ 
อาจพิจารณาใหทํา  Tack  Coat  ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

       (6)  ในงานเสริมผิวทาง  ( Overlay )    ดวยแอสฟลตคอนกรีตบนผวิทางเดิมซึง่เกดิการยุบตัว     
( Sag  and  Depression )  หรือเปนแองเฉพาะแหง  แตไมใชจุดออนตัว ( Soft  Spot ) ใหดําเนินการดังนี้ 
        -  กรณียุบตัวหรือเปนแองลึกไมเกิน  30  มิลลิเมตร  อาจแยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะ
สวนที่ยุบตัวหรือเปนแองกอน  หรือจะปูรวมไปพรอมกับการปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตก็ไดโดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  แตทั้งนี้ความหนารวมที่ปูจะตองไมเกิน  80  มิลลิเมตร  หากความหนา
รวมเกิน  80  มิลลิเมตร  จะตองแยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะสวนที่ยุบตัวหรือเปนแองกอน 
        -  กรณียุบตัวหรือเปนแองลึกเกิน  50  มิลลิเมตร  จะตองแยกปูเสริมปรับระดับเฉพาะสวน
ที่ยุบตัวหรือเปนแองกอน  โดยใหปูเปนชั้น ๆ  หนาไมเกินชั้นละ  50  มิลลิเมตร 

การแยกปูเสริมปรับระดับเฉพาะที่สวนที่ยุบตัวหรือเปนแองดวยแอสฟลตคอนกรีตนี้ใหบดทับดวย
รถบดลอยางจนไดความแนนตามที่กําหนด  แลวจึงปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตตอไป 

       (7)  รองพื้นทาง  พื้นทาง  ไหลทาง  หรือผิวทางลาดยางเดิมที่จะทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต
ทับตองสะอาดปราศจากฝุน  วัสดุสกปรก  หรือวัสดุไมพึงประสงคอ่ืนๆ  ปะปน 

       (8)  การทําความสะอาดรองพื้นทาง พื้นทาง ไหลทาง  หรือผิวทางลาดยางเดิมที่จะทําชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตคอนกรีตทับ  โดยการกวาดฝุน  วัสดุหลุดหลวม  ทรายที่สาดทับ  Prime  Coat   ออกจน
หมด  ดวยเครื่องกวาดฝุนตองปรับอัตราเร็วการหมุนและน้ําหนักกดที่กดลงบนรองพื้นทางพื้นทาง  ไหลทาง 
หรือผิวทางลาดยางเดิมใหพอดีโดยไมทําใหรองพื้นทาง  พื้นทาง  ไหลทาง  หรือผิวทางลาดยางเดิมเสียหาย  
แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 

       (9)  กรณีที่มีคราบฝุนหรือวัสดุจับตัวแข็งอยูที่พื้นทางไหลทาง ไหลทาง หรือผิวทางลาดยางเดมิ
ที่จะทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับ  ใหกําจัดคราบแข็งดังกลาวออกโดยการใชเครื่องมือใด ๆ ที่เหมาะสม
ตามที่นายชางผูควบคุมงานกําหนดหรือเห็นชอบ ขูดออก  ลางใหสะอาด  ทิ้งไวใหแหง  ใชเครื่องกวาดฝุน
กวาด  แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกใหหมด 

       (10)  ผิวทางลาดยางเติมที่มีแอสฟลตเยิ้ม  กอนทําชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับจะตองแกไข
ใหเรียบรอยกอน  โดยการปาดแอสฟลตที่เยิ้มออก  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมที่นายชางผูควบคุมงาน
กําหนดหรือเห็นชอบ 
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       (11)  ผิวทางลาดยางเดิมหรือชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตใด ๆ ที่จะทําทางแอสฟลตคอนกรีตทับ  
จะตองทํา  Tack  Coat  กอน 

       (12)  ขอบโครงสรางคอนกรีตใด ๆ หรือผิวหนาตัดชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิมที่ตอเชื่อมกับ
แอสฟลตคอนกรีตที่จะกอสรางใหม  จะตองทํา  Tack  Coat  กอน 

       (13)  ผิวพื้นสะพานคอนกรีต  ที่จะตองปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต  จะตองขูดวัสดุยาแนวรอย
แตกและรอยตอสวนเกินที่ติดอยูที่ผิวพื้นคอนกรีตออกใหหมด  ลางทําความสะอาดทิ้งไวใหแหงแลวใช
เครื่องเปาลมเปาฝุนออกใหหมด  แลวทํา  Tack  Coat 

4.4.2.2      การกอสราง 

4.4.2.2.1     การควบคุมการผลิตสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่โรงงานผสม 
        (1)  การควบคุมคุณภาพสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  มวลรวม  และแอสฟลตซีเมนตตองมี
คุณสมบัติตามขอกําหนดและ  คุณภาพของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตตองสม่ําเสมอ  ตรงตามสูตร
สวนผสมเฉพาะงานที่ไดกําหนดขึ้นสําหรับแอสฟลตคอนกรีตนั้น ๆ 
        (2)  การควบคุมเวลาในการผสมสวนแอสฟลตคอนกรีต  โรงงานผสมตองมีเครื่องตั้งเวลาและ
ควบคุมเวลาแบบอัตโนมัติ  ที่สามารถตั้งและปรับเวลาในการผสมแหงและผสมเปยกไดตามตองการ  
สําหรับโรงงานผสมแบบชุด  ระยะเวลาในการผสมแหงและผสมเปยกควรใชประมาณ  15  วินาที และ  30  
วินาที  ตามลําดับ  สําหรับโรงงานผสมแบบตอเนื่อง  ระยะเวลาในการผสมใหคํานวณจากสูตรตามขอ 
กําหนด 
       ในการผสมสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตโดยโรงงานผสมทั้ง  2  แบบ  ตองไดสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีตที่สม่ําเสมอ  ในกรณีที่ผสมกันตามเวลาที่กําหนดไวแลว  แตสวนแอสฟลตคอนกรีตยังผสมกันไดไม
สม่ําเสมอตามตองการ  ก็ใหเพิ่มเวลาในการผสมนี้ข้ึนอีกก็ได  แตเวลาที่ใชในการผสมทั้งหมดตองไมเกิน  
60  วินาที  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
        การกําหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใด ๆ ใหกําหนดโดยการทดลองหาปริมาณที่
แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวมตาม  AASHTO  T  195  :  Determining  Degree  of  Particle  Coating  of  
Bituminous-Aggregate  Mixtures  โดยใหเปนไปตามตารางที่  4.4 – 1 
 
   ตารางที่  4.4 – 1  ปริมาณที่แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวม 
        ชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต    ปริมาณที่แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวม 
           รอยละโดยพื้นที่ 
        พื้นทาง         ไมนอยกวา  90 
        ผิวทาง  รองผิวทาง  ไหลทาง  ปรับระดับ     ไมนอยกวา  95 
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(3)  การควบคุมอุณหภูมิของวัสดุกอนการผสมและอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
        -  มวลรวม  กอนการผสมตองใหความรอนจนไดอุณหภูมิ  163±8  องศาเซลเซียส (325±15 
องศาฟาเรนไฮต )  และมีความชื้นไมเกินรอยละ  1  โดยมวลของมวลรวม  และเมื่อขณะผสมกับแอสฟลต
ซีเมนตที่โรงงานผสมจะตองมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 
        -  แอสฟลตซีเมนต  ขณะเก็บในถังเก็บแอสฟลตตองมีอุณหภูมิไมสูงกวา  100  องศาเซลเซียส 
( 212  องศาฟาเรนไฮต )  เมื่อจะผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะตองใหความรอนจนไดอุณหภูมิ 159±8  
องศาเซลเซียส ( 318±15 องศาฟาเรนไฮต )  หรือมีอุณหภูมิที่แอสฟลตซีเมนตมีความหนืด 170±20 เซนติส
โตกส  หรือมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 
        - สวนผสมแอสฟลตคอนกรีต เมื่อผสมเสร็จ  กอนนําออกจากโรงงานผสมจะตองมีอุณหภูมิ
ระหวาง  121 – 168  องศาเซลเซียส (250-335  องศาฟาเรนไฮต)   หรือตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสม
เฉพาะงาน  ถามีอุณหภูมิแตกตางไปกวาที่กําหนดนี้  หามนําสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตดังกลาวไปใชงาน 
       - ตองมีการบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่ผานหมอเผา  อุณหภูมิของแอสฟลตซีเมนตขณะกอน
ผสมกับมวลรวม  และอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  โดยใชเครื่องบันทึก
อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ  พรอมที่จะใหตรวจสอบไดตลอดเวลา และผูรับจางจะตองสงบันทึกรายการอุณหภูมิ
ดังกลาวประจําวัน  แกนายชางผูควบคุมงานทุกวันที่ปฏิบัติงาน 
        - การวัดอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่อยูในรถบรรทุก  ตองใชเครื่องวัดอุณหภูมิที่
อานอุณหภูมิไดอยางรวดเร็ว  การวัดอุณหภูมิใหวัดผานรูที่เจาะไวขางกระบะรถบรรทุกทั้ง  2  ดาน  ที่
ประมาณกึ่งกลางความยาวของกระบะและสูงจากพื้นกระบะประมาณ  150  มิลลิเมตร  การวัดอุณหภูมิมิ
ใหวัดจากรถบรรทุกทุกคันแลวจดบันทึกอุณหภูมิไว 

4.4.2.2.2    การขนสงสวนผสมแอสฟลตคอนกรตี 
          จากโรงงานผสมไปยังสถานที่กอสราง  ตองใชรถบรรทุกที่เตรียมไวแลว  ในการขนสงจะตองมี
ผาใบหรือแผนวัสดุอ่ืนใดที่ใชไดอยางเหมาะสมคลุมสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  เพื่อรักษาอุณหภูมิและ
ปองกันน้ําฝนหรือส่ิงสกปรกประกอบอื่น ๆ 
 
 

4.4.2.2.3    การปสูวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 
        การปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจะตองคํานวณความเร็วของเครื่องปูใหเหมาะสมกับกําลัง
ผลิตของโรงงานผสมและปจจัยเกี่ยวของอื่นๆ  การปูจะตองดําเนินการไปโดยตอเนื่องมากที่สุด  ดวย
ความเร็วการปูที่สม่ําเสมอ  ปริมาณสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่ออกจากเตารีดของเครื่องปูจะตองมี
ปริมาณสม่ําเสมอตลอดความกวางของพื้นที่ที่ปู  โดยขณะปูควรปอนสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจาก
กระบะบรรจุผานไปยังเกลียวเกลี่ยจายทั้ง  2  ขาง  จนถึงสวนเตารีดโดยสม่ําเสมอ  มีระดับสวนผสม
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แอสฟลตคอนกรีตคงที่  และในการปฏิบัตินี้ใหเปนไปโดยตอเนื่องมากที่สุด  ในสวนของเตารีด  อัตราเร็วการ
กระแทกของคานกระแทก  และจํานวนรอบการสั่นสะเทือนของเตารีดแบบสั่นสะเทือน  ตลอดจนระยะเตน
จะตองคงที่และใชใหเหมาะสมกับชนิดลักษณะของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต  ความหนาของชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตและอื่นๆ ในการปูสวนผสมขณะยังไมไดบดทับ  จะตองมีลักษณะผิวหนาที่มีความเรียบ
แนนสม่ําเสมอทั้งทางดานตามขวางและตามยาว  โดยไมมีรอยฉีก ( Tearing ) รอยเคลื่อนตัวเปนแอง 
(Shoving)  การแยกตัวของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  หรือลักษณะความเสียหายอื่น ๆ  ขณะปูหาก
ปรากฏวามีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นใหรีบแกไขในทันที  สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่มีลักษณะจับตัวเปน
กอนแข็ง  หามนํามาใช 
        สภาพผิวชั้นทางกอนการปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจะตองแหง  หามปูสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีตขณะฝนตกหรือเมื่อผิวชั้นทางที่จะปูเปยกชื้น  อุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตขณะปู  ไม
ควรคลาดเคลื่อนไปจากอุณหภูมิเมื่อออกจากโรงงานผสม  ที่กําหนดใหโดยนายชางผูควบคุมงานเกินกวา  
14  องศาเซลเซียส ( 25  องศาฟาเรนไฮต )  แตทั้งนี้จะตองไมตํ่ากวา  120  องศาเซลเซียส  การตรวจวัด
อุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่ปูแลวจะตองดําเนินการเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาของการปู  หาก
ปรากฏวาอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตไมถูกตองตามที่กําหนด  ใหตรวจสอบหาสาเหตุและ
แกไขโดยทันที 
       กอนการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทุกชัน้  จะตองวางแนวขอบชั้นทางทีจ่ะปูกอนโดย
การใชเชือกขึงขวางแนว  และยึดติดกับพืน้ที่ที่จะปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหแนนหรือวธิีการกาํหนด
แนวอื่นใดที่เหมาะสมตามทีน่ายชางผูควบคุมงานเหน็ชอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจะปูชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีตชองจราจรแรกของชั้นทางแตละชั้น  ทัง้นีเ้พื่อใหไดชั้นทางแอสฟลตคอนกรตีที่ตรงแนวเรียบรอย
ตามแบบ  การดําเนินการนีไ้มรวมถึงการปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตติดกับ  Curb  และ  Gutter หรือสวน
ของโครงสรางใด ๆ ที่มีแนวถูกตองตามแบบอยูแลว 
        (1)  การกอสรางรอยตอตามขวาง  รอยตอตามขวางหมายถงึ  แนวกอสรางชัน้ทางแอสฟลต
คอนกรีตตามขวางที่ปลายแปลงกอสรางทีส้ิ่นสุดการกอสรางประจําวนั 
        การกอสรางรอยตอตามขวาง  อาจดําเนินการไดหลายวิธ ี ดังนี ้
          -  การใชไมแบบ  โดยใชไมแบบที่มีความหนาเทากับความหนาของชั้นทางที่ปูวางที่จุดสิ้นสุด
ของการปูแตละแปลงใหต้ังฉากกับแนวการปู  เมื่อปูแอสฟลตคอนกรีตถึงไมแบบนี้ใหปูเลยไปเปนทางลาดที่
มีความยาวเพียงพอที่จะไมทําใหยวดยานสะดุดเมื่อแลนผาน  และอาจอนุญาตใหใชทรายรองพื้นสวนทาง
ลาดได  เพื่อความสะดวกในการลอกแอสฟลตคอนกรีตสวนที่เปนทางลาดออก  โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
นายชางผูควบคุมงาน 
        -  การใชกระดาษแข็งสําเร็จรูปหรือแผนวัสดุสําเร็จรูปใด ๆ ที่ใชสําหรับทํารอยตอตามขวาง
โดยเฉพาะ  ซึ่งใชงานไดตามวัตถุประสงคและนายชางผูควบคุมงานเห็นชอบ  โดยนํามาวางที่จุดสิ้นสุดของ
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การปูแตละแปลงใหต้ังฉากกับแนวการปูแลวปูแอสฟลตคอนกรีตทับเปนทางลาดที่มีความยาวเพียงพอที่จะ
ไมทําใหยวดยานสะดุดเมื่อแลนผาน 
       เมื่อจะปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตตอจากรอยตอตามขวางนั้น  ก็ใหยกไมแบบ  แผนกระดาษ
แข็ง  หรือแผนวัสดุสําเร็จรูปนั้น  รวมทั้งชั้นทางสวนที่ปูเปนทางลาดออกไป  ตรวจสอบระดับดวยไมบรรทัด
วัดความเรียบ  หากระดับหรือความหนาของชั้นทางสวนใดไมถูกตองตามแบบใหตัดชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีตสวนนั้นออกไปจนถึงชั้นทางสวนที่มีระดับและความหนาถูกตองตามแบบดวยเครื่องตัดรอยตอ
แอสฟลตคอนกรีตใหไดแนวตรงและตั้งฉากโดยเรียบรอย กอนที่จะปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตตอไป  ใหทา
รอยตอตามขวางนั้นดวยการทําแอสฟลต  Tack  Coat  บาง ๆ เพื่อใหรอยตอเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหมไดดี 
        กรณีการปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  หยุดชะงักดวยเหตุใดก็ตามระหวางการกอสราง
ประจําวัน  จนทําใหอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตบริเวณหนาเตารีดลดลงต่ํากวาที่กําหนดก็ให
ทํารอยตอตามขวางที่บริเวณนั้นดวย  โดยใหตัดรอยตอถึงบริเวณที่มีความหนาตามแบบและไดบดทับ
เรียบรอยแลว  โดยตัดใหต้ังฉากพรอมกับตักสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตสวนที่ตัดออกทิ้งไป  ใหทารอยตอ
ตามขวางนั้นดวยการทําแอสฟลต  Tack  Coat  บาง ๆ เพื่อใหรอยตอเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหมไดดี 
       การปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตตอเชื่อมกับรอยตอตามขวางในครั้งใด ๆ เมื่อเร่ิมปูสวนผสม
แอสฟลตคอนกรีตไปไดกระบะแรกใหใชไมบรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบระดับที่รอยตอหากไมไดระดับ
ตามที่กําหนด  ใหดําเนินการแกไขโดยดวนขณะที่สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่ปูใหมนั้นยังรอนอยู 
       ในการปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตแตละชองจราจร  รอยตอตามขวางของการกอสรางชั้นทางที่
ชองจราจรขางเคียงตองไมอยูในแนวเดียวกัน  โดยตองกอสรางใหมีระยะหางกันไมนอยกวา  5  เมตร  ทั้งนี้  
เพื่อไมใหเกิดเปนจุดออนทําใหเกิดความเสียหายภายหลังได 
        กรณีที่ปูแอสฟลตคอนกรีตหลายชั้น  รอยตอตามขวางของแตละชั้นจะตองหางกันไมนอยกวา  
5  เมตร   และจะตองหางจากรอยตอตามขวางของชองจราจรขางเคียงไมนอยกวา  5  เมตร  ดวย 
       (2)  การกอสรางรอยตอตามยาว  กอนจะปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตใหมประกอบชั้นทางของ
ชองจราจรที่ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  ใหตัดแตงรอยตอตามยาวนั้นดวยเครื่องมือตัดรอยตอ  โดยตัดให
ต้ังฉากกับชั้นทางที่ปูทับและรอยตอนั้นจะตองตรงแนว  เรียบรอย  คมไมฉีกขาด  เสร็จแลวใหทารอยตอนั้น
ดวยการทําแอสฟลต  Tack  Coat  บาง ๆ เพื่อใหรอยตอตอเชื่อมกันไดดีกับชั้นทางที่ประกบ  ในการปูชั้น
ทางแอสฟลตคอนกรีตประกบกับชั้นทางชองจราจรขางเคียงที่ไดดําเนินการเรียบรอยแลวนั้น  อาจทําได  2  
วิธี  ดังนี้ 
        (2.1)  การปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหเหลื่อมเขาไปในชั้นทางชองจราจรขางเคียงที่ได
ดําเนินการเรียบรอยแลว  25-50  มิลลิเมตร  แลวดันสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตสวนที่เหลื่อมเขาไปนี้ใหชน
แนวรอยตอ  โดยใหสูงกวาระดับที่ดานนอกถัดไปใหมากพอที่เมื่อบดทับแลว  รถบดจะไปอัดสวนผสม
แอสฟลตคอนกรีตตรงรอยตอนั้นแนนและเรียบไดระดับสม่ําเสมอกับผิวชั้นทางที่กอสรางประกบนั้น 
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        (2.2)  การปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหเหลื่อมเขาไปในชั้นทางชองจราจรขางเคียงที่ได
ดําเนินการเรียบรอยแลว  25-50  มิลลิเมตร  คัดเม็ดวัสดุกอนโตบริเวณที่เหลื่อมกันตรงรอยตอนั้นออกทิ้งไป
ซึ่งเมื่อบดทับแลวจะไดรอยตอตามยาวที่แนน  ไมขรุขระและเรียบไดระดับสม่ําเสมอกับผิวทางที่กอสราง
ประกบนั้น 
       ในการปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตหลายชั้น  แตละชั้นใหกอสรางใหมีรอยตอตามยาวเหลื่อมกัน
ไมนอยกวา  150  มิลลิเมตร  ถาเปนชั้นทาง  2  ชองจราจร  รอยตอตามยาวของชั้นทางชั้นบนสุดใหอยูที่
เสนแบงกึ่งกลางถนน  แตถาเปนชั้นทางหลายชองจราจร  รอยตอตามยาวของชั้นทางชั้นบนสุดใหอยูที่แนว
ขอบชองจราจรตามแบบ 
        การปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตหลายชองจราจรพรอมกันโดยใชเครื่องปูหลายเครื่องการปูชั้น
ทางโดยเครื่องปูที่ตามหลัง  ใหปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตเหลื่อมเขาไปในชั้นทางที่กําลังปูโดยเครื่องปู
เครื่องหนา  25-50  มิลลิเมตร  ในกรณีเชนนี้ไมจําเปนตองตัดรอยตอตามยาวและไมตองทํา  Tack  Coat 
       (3)  การปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตในทางโคง  ใหปูชองจราจรดานโคงในกอนไปตามลําดับ
จนถึงโคงออก  แตถากอสรางฤดูฝนจะตองดําเนินการกอสรางใหเสร็จเต็มโคงโดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันน้ําขัง
บนชั้นทาง 
       (4)  การตรวจวัดความหนาของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต  ใหตรวจวัดความหนาของชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตที่ปูแลวแตยังไมไดบดทับเปนระยะ ๆ ชวงละไมเกิน  8   เมตร  โดยใหตรวจวัดความหนา
ตลอดความกวางของชั้นทาง  หากปรากฏวาความหนาของชั้นทางคลาดเคลื่อนไปจากความหนาที่
กําหนดใหคราดผิวแลวนําสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่มีคุณภาพถูกตองมาปูเสริมเกลี่ยใหไดระดับ
สม่ําเสมอ  แลวตรวจสอบระดับใหถูกตอง 
       (5)  การปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตดวยรถเกลี่ยปรับระดับ  โดยปูสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีตบริเวณที่เครื่องปูไมสามารถเขาไปดําเนินการได  หรือไมเหมาะสมที่จะเขาไปดําเนินการ  อาจ
พิจารณาใหใชรถเกลี่ยปรับระดับดําเนินการได  แลวตรวจสอบดวยไมบรรทัดวัดความเรียบใหไดระดับ
ถูกตอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
      (6)  การปูดวยแรงคน  กรณีเปนพื้นที่จํากัด  หรือพื้นที่ที่ตองการปรับระดับ  พื้นที่ที่มีส่ิงกีดขวาง 
และอื่น ๆ ที่เครื่องปูและรถเกลี่ยปรับระดับเขาไปดําเนินการไมได  ไมเหมาะสม  หรือไมสะดวกที่จะเขาไป
ดําเนินการ  อาจพิจารณาใชคนปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตในบริเวณดังกลาวได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ
ของนายชางผูควบคุมงาน  ในการใชคนดําเนินการนี้  ใหใชพลั่วตักสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตไปกองเรียง
กันบนพื้นที่ที่ตองการปู  แตละกองเปนกองเดี่ยว ๆ หามกองทับกันเปนกองสูงเกลี่ยแตงใหเรียบสม่ําเสมอ  
แลวตรวจสอบดวยไมบรรทัดวัดความเรียบใหไดระดับถูกตอง 
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       (7)  การตรวจสอบความเรียบรอยในการปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  ใหดําเนินการตรวจสอบ
ภายหลังจากการบดทับเที่ยวแรก  โดยใชไมบรรทัดวัดความเรียบวางทาบไปบนผิวหนาชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีต  หากตองเสริมแตปรับระดับใหม  ใหดําเนินการขณะที่สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตยังมีอุณหภูมิ
ตามที่กําหนด 

4.4.2.2.4   การบดทับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต 
       การบดทับช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตนั้น  จะตองใชเครื่องจักรบดทับที่ถูกตองตามที่กําหนด  
และมีจํานวนเพียงพอที่จะอํานวยใหการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดําเนินไปไดโดยปกติ  ไมติดขัด
หรือหยุดชะงัก เครื่องจักรบดทับตาง ๆ กอนนําไปใชงานจะตองผานการตรวจสอบ ตรวจปรับ  ใหเหมาะสม
ตามรายการและวิธีการตามที่กําหนด  และอนุญาตใหใชไดจากนายชางผูควบคุมงาน 
       การบดทับจะตองกระทําทันทีหลังจากการปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  และเริ่มบดทับขณะที่
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตยังรอนอยู  โดยมีอุณหภูมิระหวาง  120-150  องศาเซลเซียส ( 248-302  องศา
ฟาเรนไฮต )  เมื่อบดทับแลวจะตองไดชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีความแนนความเรียบสม่ําเสมอไดระดับ
และความลาดตามแบบ  ไมมีรอยแตก  รอยเคลื่อนตัวเปนแอง  รอยคลื่น  รอยลอรถบด  หรือความเสียหาย
ของผิวชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตอื่น ๆ  
        ในกรณีที่ไมไดระบุวิธีการบดทับเปนอยางอื่น  การบดทับใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
        (1)  หลังการบดทับโดยทั่ว ๆ ไป  ในเบื้องตนใหบดทับรอยตอตาง ๆ กอนโดยทันทีตอจากนั้นก็
ใหบดทับข้ันตน ( Initial  or  Breakdown  Rolling )  โดยใหรถบดทับตามหลังเครื่องปูใหใกลชิดเครื่องปู
มากที่สุดเทาที่จะทําได  และในการบดทับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กําลังบดทับตองไมมีรอยแตกไมมี
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตติดลอรถบด  ตอไปเปนการบดทับข้ันกลาง ( Intermediate  Rolling )  โดยให
บดทับตามติดการบดทับในข้ันตนใหใกลชิดที่สุดเทาที่สามารถจะทําได  และตองดําเนินการขณะที่สวนผสม
แอสฟลตคอนกรีตยังมีอุณหภูมิเหมาะสมที่จะทําใหไดความแนนตามที่กําหนด  ตอจากนั้นเปนการบดทับ
ข้ันสุดทาย ( Finish  Rolling )  ซึ่งจะตองดําเนินการขณะที่สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตยังมีอุณหภูมิ
เหมาะสมที่รถบดจะสามารถลบรอยลอรถในการบดทับที่ผานมาไดเรียบรอย 
       ในการบดทับจะตองเริ่มบดทับที่ขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดานต่ํา  หรือดานขอบนอกกอน
แลวจึงคอย ๆ บดทับเหลื่อมเขาไปสูดานเสนแบงกึ่งกลางถนน  เวนแตการบดทับชวงการยกโคงซึ่งจะตอง
บดทับทางดานต่ํากอนแลวจึงบดทับเหล่ือมไปทางดานสูง  การบดทับแตละเที่ยวใหบดทับขนานไปกับเสน
แบงกึ่งกลางถนน  และใหแนวบดทับเหลื่อมกัน ( Overlap )  ประมาณ  150  มิลลิเมตร  แตถาบดทับแลว
เกิดเปนคลื่นตามขวางหรือสวนผสมเคลื่อนตัวเปนแองก็ใหเปลี่ยนเปนบดทับเหล่ือมกันครึ่งหนึ่งของความ
กวางของลอรถบด  การหยุดรถบดแตละเที่ยวของการบดทับ  ตองไมหยุดที่แนวเดียวกับรอยหยุดของรถบด
เที่ยวกอน  แตควรหยุดรถบดใหเหลื่อมกันเปนระยะหางพอสมควร 
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       ในระหวางการบดทับ  หากมีสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตติดลอรถบด  ควรใชน้ําหรือสารสาํหรบั
เคลือบลอรถบดใด ๆ ที่เหมาะสมที่นายชางผูควบคุมงานเห็นชอบ  พนลอรถบดบาง ๆ เพียงเพื่อเคลือบ
ผิวหนาลอรถบดใหเปยกชื้น  เพื่อปองกันไมใหสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตติดลอรถบด  หากหมดความ
จําเปนแลวใหเลิกใช  การบดทับรถบดจะตองวิ่งดวยความเร็วต่ําและสม่ําเสมอโดยใชลอขับ (Drive Wheel) 
นําหนาใหใกลชิดเครื่องปูมากที่สุด  หากมีการเปลี่ยนความเร็วรถบดขณะบดทับจะตองคอย ๆ เปลี่ยน
ความเร็วทีละนอย  ในชองทางการบดทับชองทางใด ๆ การบดทับเดินหนาและถอยหลังใหอยูในแนว
ชองทางการบดทับเดียวกัน  กอนเดินหนา  และถอยหลังรถบดจะตองหยุดนิ่งกอน  ถาเปนรถบดสั่นสะเทอืน
จะตองหยุดการสั่นสะเทือนกอนดวยการเปลี่ยนแนวชองทางบดทับจะตองคอย ๆ เปลี่ยนโดยใหไปเปลี่ยน
บนชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตบริเวณที่ไดบดทับและเย็นตัวแลว  หามเปลี่ยนบนผิวชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต
ที่กําลังบดทับหรือบดทับเสร็จแลว  ใหจอดบนผิวชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตบริเวณที่เย็นตัวแลว  หามจอด 
บนผิวชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่ยังรอนอยู  ถาในการบดทับทําใหสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตเกิดการ
เคลื่อนตัวออกไปตองแกไขโดยดวน  โดยการคราดสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตบริเวณดังกลาวใหหลวม  
แลวนําสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่มีคุณภาพและอุณหภูมิถูกตองมาเพิ่มพรอมกับแตงระดับใหสม่ําเสมอ
ไดระดับถูกตอง  แลวจึงบดทับใหม 
       (2)  ความเร็วของรถบดในการบดทับ  ในการบดทับโดยทั่ว ๆ ไป  รถบดจะตองวิ่งดวยความเร็ว
ตํ่าและสม่ําเสมอ  ความเร็วสูงสุดที่ใชในการบดทับข้ึนอยูกับชนิดของรถบด  อุณหภูมิ  ชนิดลักษณะ  และ
ความหนาของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  ข้ันตอนการบดทับ  และปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ความเร็วสูงสุด
ในการบดทับ  สําหรับรถบดลอเหล็กแบบไมส่ันสะเทือน  รถบดลอเหล็กแบบสั่นสะเทือนซึ่งบดทับโดยไม
ส่ันสะเทือน  และรถบดลอยาง  ควรจะเปนไปตามตารางที่  4.4 - 2 
        ความเร็วสูงสุดของการบดทับ  สําหรับรถบดสั่นสะเทือนที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนใด ๆ 
ข้ึนอยูกับระยะกระแทกของลอรถบด ( Impact  Spacing )  ซึ่งตามปกติระยะการกระแทกของลอรถบดจะ
นอยกวาความหนาของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่บดทับแลว  ในการบดทับระยะกระแทกของลอรถบดไม
ควรนอยกวา  10  คร้ัง  ตอระยะทาง  300  มิลลิเมตร ( 33  คร้ังตอระยะทาง  1  เมตร ) ที่รถบดเคลื่อนตัว
ไป  สําหรับความเร็วที่เหมาะสมในการบดทับของรถบดสั่นสะเทือนที่ความถี่การสั่นสะเทือนใด ๆ ที่ใช  และ
ระยะกระแทกของลอรถบดที่กําหนด  ควรจะเปนไปตามตารางที่  4.4 – 3 
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ตารางที่  4.4 – 2   ความเร็วของรถบดในการบดทับ 
  ความเร็วของรถบดในการบดทับ 

ชนิดของรถบด             การบดทับขั้นตน  การบดทับขั้นกลาง  การบดทับขั้นสุดทาย 
            กม. / ชม.   ไมล / ชม.       กม. / ชม.   ไมล / ชม.       กม. / ชม.   ไมล / ชม.     
รถบดลอเหล็กชนิด  2  ลอ     3         2       5           3         5*  3* 
รถบดลอยาง      5         3       5           3         8  5 
รถบดสั่นสะเทือน**  4 – 5    2.5 – 3    4 – 5      2.5 – 3         -  - 
*  รวมถึงรถบดสั่นสะเทือนบดทับโดยไมส่ันสะเทือน 
**  ดูตารางที่  4.4 – 3  ประกอบ 
   

ตารางที่  4.4 – 3  ความสัมพันธระหวางความเร็ว  ความถี่  และจํานวนครั้งการกระแทก 
 ความถี่    จํานวนครั้งการกระแทกตอระยะ  1  เมตร*  
        การสั่นสะเทือน   ( จํานวนครั้งการกระแทกตอระยะ  1  ฟุต ) 
เฮิรตซ  ( รอบตอนาที ) 
  30  ( 1,800 )       45.0                   33.8                   27.0                  22.5                  19.3 
      ( 13.6 )     ( 10.2 )       ( 8.2 )        ( 6.8 )        ( 5.8 ) 
  33  ( 2,000 )       50.0                  37.5                   30.0                   25.0                  21.4 
      ( 15.2 )               ( 11.4 )               ( 9.1 )                ( 7.6 )                ( 6.5 ) 
  37 ( 2,200 )        55.0                  41.3                  33.0                   27.5                  23.6 
       ( 16.7 )              ( 12.5 )              ( 10.0 )                ( 8.3 )               ( 7.1 ) 
  40 ( 2,400 )        60.0                  45.0                  36.0                   30.0                  25.7 
       ( 18.2 )              ( 13.6 )             ( 10.9 )                ( 9.1 )               ( 7.8 ) 
  43 ( 2,600 )        65.0                   48.8                 39.0                   32.5                  27.9 
       ( 19.7 )               ( 14.8 )             ( 11.8 )                ( 9.8 )               ( 8.4 ) 
  47 ( 2,800 )        70.0                   52.5                 42.0                   35.0                  30.0 
       ( 21.2 )               ( 15.9 )             ( 12.7 )              ( 10.6 )                ( 9.1 ) 
  50 ( 3,000 )        75.0                    56.3                45.0                   37.5                  32.1 
       ( 22.7 )               ( 17.0 )             ( 13.6 )              ( 11.4 )                ( 9.7 ) 
  ความเร็วรถบด 
 กม. / ชม.         2.4                     3.2                     4.0                 4.8                    5.6  
 ไมล / ชม.         1.5                     2.0                     2.5                 3.0                    3.5 
           เมตร / นาที       40.0                    53.3                   66.7                80.0                  93.3  
  ฟุต / นาที        132                     176                    220                 264                  308 
 *ชวงที่ควรใชคือตัวเลขที่พิมพตัวหนา 
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       (3)  การทําแปลงทดลองเพื่อกําหนดรูปแบบของการกดทับ  กอนเริ่มการกอสรางชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีต  เพื่อใหใชเครื่องจักรบดทับที่มีอยูไดถูกตองเหมาะสมตองานและเกิดประโยชนสูงสุด  
ควรทําแปลงทดลองในสนามยาวประมาณ  100-150   เมตร  เพื่อกําหนดรูปแบบของการบดทับ ( Pattern 
of Rolling )  ที่เหมาะสมกับชนิด  จํานวน  สภาพเครื่องจักรที่นํามาใชงาน  โดยเมื่อบดทับเสร็จแลว  จะตอง
ไดชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีความเรียบรอย  ความแนนสม่ําเสมอ  ไดระดับ  ความลาดตามแบบ  และมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่ถูกตองตามที่กําหนด  การทําแปลงทดลองบดทับนี้ใหดําเนินการแกไขปรับการใชงาน
หรือเพิ่มจํานวนเครื่องจักรบดทับไดแลวแตกรณี  จนกวาจะสามารถบดทับไดถูกตองตามที่กําหนดและนาย
ชางผูควบคุมงานเห็นชอบ  จึงนําไปเปนบรรทัดฐานในการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตในงานนั้น ๆ 
ตอไปในระหวางการกอสรางหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตหรือเครื่องจกัร
บดทับที่ใชงาน  และอื่น ๆ  นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาใหปรับปรุงแกไขหรือทําแปลงทดลองใน
สนามเพื่อทดลองหาความเหมาะสมใหมก็ได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
       การกําหนดรูปแบบการบดทับที่เหมาะสมสําหรับเครื่องจักรบดทับที่เหมาะสมสําหรับเครื่องจกัร
บดทับชุดใด ๆ ที่ใชงานนั้นใหผูรับจางดําเนินการทดลองบดทับ  เพื่อกําหนดขนาดพื้นที่บดทับที่สัมพันธกับ
กําลังผลิตสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตของโรงงานผสม  อัตราการปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต และเพื่อ
ทราบจํานวนเที่ยวการบดทับเต็มผิวแอสฟลตคอนกรีต  ( Coverage )  จํานวนเที่ยวการบดทับซ้ําที่ชองทาง
บดทับแตละชอง ( Pass )  ความเร็วของรถบดแตละชนิดในการบดทับ และอื่น ๆ 
        (4)  ลําดับข้ันตอนการบดทับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต เมื่อปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตชอง
จราจรแรกหรือเต็มผิวจราจรในคราวเดียว  การบดทับจะตองดําเนินการตามลําดับคือ ก.บดทับรอยตอตาม
ขวาง ข.บดทับขอบผิวชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดานนอก  ค.บดทับข้ันตน  ง.บดทับข้ันกลาง และ จ.บดทับ
ข้ันสุดทาย 
       เมื่อปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตหลายชองจราจรพรอมกันหรือปูชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตใหม
ประกบกับชองจราจรเดิมที่ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  หรือประกบกับชองจราจรเดิมที่ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว  หรือประกบกับแนวโครงสรางใดที่มีอยูแลว  การบดทับจะตองดําเนินการตามลําดับดังนี้  

- ก. บดทับรอยตอตามขวาง  
- ข.บดทับรอยตอตามยาว  
- ค.บดทับของผิวชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดานนอก   
- ง.บดทับข้ันตน  
- จ.บดทับข้ันกลาง  
- ฉ.บดทับข้ันสุดทาย 

        (4.1)  การบดทับรอยตอตามขวางใหใชรถบดลอเหล็ก  2  ลอ  หรือรถบดสั่นสะเทือนแตให
บดทับโดยไมส่ันสะเทือน  สําหรับการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตชองจราจรแรกกอนการบดทับ
รอยตอตามขวาง  ควรใชแผนไมที่มีความหนาเหมาะสมวางรองชิดขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตบริเวณ
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รอยตอตามขวางทั้ง  2  ดาน  เพื่อรองรับลอรถบดเวลาบดทับเลยขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตออกไปเปน
การปองกันมิใหขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่ปลายรอยตอตามขวางเสียหาย  เสร็จแลวจึงบดทับรอยตอ
ตามขวางโดยในการบดทับเที่ยวแรกใหรถบดวิ่งบนชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว
และใหลอรถบดเหลื่อมเขาในบริเวณชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่ปูใหมประมาณ  50  มิลลิเมตร  ใชไม
บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบความเรียบของรอยตอ  หากไมถูกตองใหแกไขใหเรียบรอยทันที  และในการ
บดทับเที่ยวตอๆ ไปใหแนวบดทับคอยๆ เลื่อนเขาไปในบริเวณชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่ปูใหมเที่ยวละ  
150-200  มิลลิเมตร  จนในที่สุดลอรถบดจะเขาไปบดทับบนชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่ปูใหมทั้งหมด 

      สําหรับการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตชองจราจรประกบกับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต
ชองจราจรที่ไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  การบดทับในครั้งแรกใหบดทับบริเวณปลายรอยตอตามขวาง 
ดานที่บรรจบกับรอยตอความยาว   โดยใหบดทับขนานไปตามรอยตอตามยาวเปนระยะประมาณ  0.5-1 
เมตร   แลวใชไมบรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบความเรียบของรอยตอ   หากไมถูกตองใหแกไขใหเรียบรอย
ทันที  ตอจากนั้นใหเร่ิมบดทับรอยตอตามขวางกอนบดทับควรใชแผนไมที่มีความหนาเหมาะสมวางรองชิด
ขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตบริเวณรอยตอตามขวางดานนอก  เสร็จแลวใหบดทับรอยตอตามขวาง  โดย
ใหดําเนินการตามวิธีการบดทับดังกลาวขางตน 

        (4.2)  การบดทับรอยตอตามยาว  รอยตอตามยาวแบงออกเปน  2 แบบ  คือ 
        -  รอยตอเย็นหรือรอยตอเกา  ( Cold Joint )  หมายถึง  รอยตอตามยาวระหวางชองจราจรที่

ไดกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตและบดทับเรียบรอยแลว  กับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตใหมที่กอสราง
ประกบกัน 

      ในการบดทับรอยตอตามยาว  เมื่อใชรถบดลอเหล็กชนิดไมสั่นสะเทือน  การบดทับเที่ยวแรก  
ใหลอบดสวนใหญอยูบนชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางเสร็จแลว  โดยใหลอรถบดเหลื่อมเขาไปบนชั้น
ทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางใหม  100 - 150  มิลลิเมตร และในการบดทับเที่ยวตอๆ ไปใหลอรถบด
คอยๆ เลื่อนแนวบดทับเหล่ือมเขาไปบนชั้นทางที่กอสรางใหมเพิ่มข้ึนจนกระทั่งลอรถบดจะอยูบนชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางใหม  ในกรณีใชรถบดสั่นสะเทือนบดทับ  การบดทับจะตองใหลอรถสวนใหญ
อยูบนชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางใหม  โดยใชลอรถบดเหลื่อมเขาไปบนชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่
กอสรางแลว  100 -150  มิลลิเมตร  และใหดําเนินการบดทับซ้ําตามแนวบดทับดังกลาว  จนกระทั่งได
รอยตอตามยาวที่เรียบรอยและไดความแนนตามที่กําหนด 

       - รอยตอรอนหรือรอยตอใหม ( Hot Joint )  หมายถึง  รอยตอตามยาวของชั้นทางแอสฟลต 
คอนกรีตระหวางชองจราจร  2  ชอง  ที่กอสรางพรอมกันปูดวยเครื่องปู  2  ชุด 

      ในการบดทับรอยตอตามยาวแบบนี้ ใหใชรถบดลอเหล็กเขาบดทับพื้นที่บริเวณรอยตอทั้ง 2 
ขางของรอยตอตามยาวกวางประมาณ  400 มิลลิเมตร  ที่เวนไวในการบดทับข้ันตนการบดทับใหแนว
รอยตอตามยาวอยูกึ่งกลางความกวางของลอรถบด  โดยใหบดทับจนกวาจะไดรอยตอตามยาวที่เรียบรอย
และไดความแนนตามที่กําหนด 
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(4.3)  การบดทับข้ันตน  ( Initial of Breakdown Rolling )  ภายหลังจากที่ไดบดทับรอยตอตางๆ 
เสร็จเรียบรอยแลวใหดําเนินการบดทับข้ันตนเมื่อสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 120  
องศาเซลเซียส  (248 องศาฟาเรนไฮต) การบดทับใหใชไดทั้งรถบดลอเหล็กแบบไมส่ันสะเทือนหรือรถบด
ส่ันสะเทือน  โดยน้ําหนักรถบด  น้ําหนักบดทับ  น้ําหนักตอความกวางของลอรถบด  ความถี่การสั่นสะเทือน  
ระยะเตนของลอรถบด  ความเร็วของรถบดและปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ จะตองพิจารณาใชใหเหมาะสมกับ
ชนิด ลักษณะ  ความคงตัว  อุณหภูมิ  ความหนาของชั้นทางที่ปู  และสภาพของชั้นทางที่อยูภายใตที่จะ
กอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตทับ  การบดทับใหเร่ิมบดทับจากขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดานต่ํา  
หรือขอบชั้นทางดานนอกไปหาขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดานสูงหรือขอบชั้นทางดานใน  

       การบดทับโดยใชรถบดสั่นสะเทือน  ควรใชความถี่การสั่นสะเทือน  และระยะเตนของรถบดให
เหมาะสม  ความถี่การสั่นสะเทือนควรอยูระหวาง  33 - 50 เฮิรตซ  ( 2,000 - 3,000  รอตอนาที )  และระยะ
เตนของลอรถบดควรอยูระหวาง  0.2 - 0.8  มิลลิเมตร  สําหรับการบดทับชั้นผิวทางหรือผิวไหลทาง
แอสฟลตคอนกรีตควรใชคาความถี่การสั่นสะเทือนดานสูง  และใชคาระยะเตนดานต่ํา  แตถาเปนชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตที่ไมใชชั้นผิวทางและมีความหนามากกวา  50  มิลลิเมตร  อาจใชคาความถี่การ
ส่ันสะเทือนดานต่ํา  และใชคาระยะเตนดานสูงได  อยางไรก็ตามการใชคาความถี่การสั่นสะเทือนและคา
ระยะเตนของรถบดในการบดทับ  ใหพิจารณาจากผลการทําแปลงทดลองตามขอ 4.4.5.2.4 (3) 

       การบดทับทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีความหนานอยกวา  25 มิลลิเมตร  ตองพิจารณาความ
เหมาะสมเปนพิเศษ  หากใชรถลอเหล็กไมควรบดทับโดยการสั่นสะเทือน  หากจะใชรถบดบดทับโดยการ
ส่ันสะเทือนก็ใหใชคาระยะเตนของลอรถบดดานต่ํา  โดยเมื่อบดทับแลวจะตองไมเกิดความเสียหายของชั้น
ทางแอสฟลตคอนกรีต เชน เกิดการยุบตัว  ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

       การบดทับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีความหนาระหวาง  25 - 50 มิลลิเมตร  หากใชรถบด
ส่ันสะเทือนบดทับ  ควรใชคาความถี่การสั่นสะเทือนดานสูงและใชคาระยะเตนของลอรถบดดานต่ํา   

       การบดทับช้ันทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีความหนามากกวา  50  มิลลิเมตร  ดวยรถบด
ส่ันสะเทือน สําหรับการบดทับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่ไมใชชั้นผิวทาง  อาจใชคาระยะเตนของลอรถบด
ดานสูงได  แตสําหรับชั้นผิวทางแอสฟลตคอนกรีต  ควรจะใชคาความถี่การสั่นสะเทือนดานสูง  และใชคา
ระยะเตนของลอรถบดดานต่ํา   

       การบดทับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีความหนามากกวา  50 มิลลิเมตร  และไมมีแนว
ส่ิงกอสราง  เชน  Curb   หรือชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางแลวชวยอัดดานขางไวหากบดทับตาม
วิธีการปกติแลวปรากฏวามีการเคลื่อนตัวของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตดานขางใหเปลี่ยนวิธีการบดทับ
ใหม  โดยใหรนแนวบดทับเที่ยวแรกเขาไปใหหางจากขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตประมาณ  300  
มิลลิเมตร  หลังจากนั้นใหบดทับตอไปตามปกติเสร็จแลวจึงมาบดทับขอบชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตสวนที่
เวนไวนั้นในเที่ยวสุดทายของการบดทับเต็มหนาเที่ยวแรกตอไป 
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       การกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต 2 ชองจราจรพรอมกัน   การบดทับในช้ันตนนี้ให
ดําเนินการพรอมกันทั้ง  2  ชองจราจร  โดยใหเวนระยะของแนวบดทับใหหางจากรอยตอรอนหรือรอยตอ
ใหมของแตละชองจราจรไวขางละประมาณ   200  มิลลิเมตร  พื้นที่แนวรอยตอดังกลาวนี้ใหดําเนินการบด
ทับ  แบบการบดทับรอยตอรอนหรือรอยตอใหมตอเนื่องกันไป 

      (4.4)  การบดทับข้ันกลาง  ( Intermediate Rolling )  ใหเร่ิมดําเนินการบดทับเมื่อชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา   95  องศาเซลเซียส  ( 203  องศาฟาเรนไฮต )  การบดทับข้ันกลาง
ควรดําเนินการตามรูปแบบการบดทับข้ันตน   โดยใหบดทับตามหลังการบดทับข้ันตนใหใกลชิดที่สุด  และ
ใหบดทับโดยตอเนื่องไปจนกวาจะไดความแนนตามที่กําหนดและสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลงที่กอสราง                

      การบดทับข้ันกลาง  ตามปกติใหรถบดลอยางเปนหลัก  โดยเฉพาะชั้นผิวทางและผิวไหลทาง
แอสฟลตคอนกรีต  ใหปรับน้ําหนักรถบด  และความดันลมยาง  เพื่อใหแรงอัดที่ผิวหนาสัมผัสของลอรถบดที่
เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กําลังบดทับ 

      สําหรับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตอื่นๆ  หรือชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีความหนามากกวา 50 
มิลลิเมตร  ที่ไมใชชั้นผิวทางและผิวไหลทางแอสฟลตคอนกรีต  อาจพิจารณาใหใชรถบดลอเหล็ก  รถบด
ส่ันสะเทือน บดทับรวมกับรถบดลอยางดวยไดตามเหมาะสมโดยมีน้ําหนักรถบด  น้ําหนักบดทับ  น้ําหนัก
ตอความกวางของลอรถบด  ความถี่การสั่นสะเทือน  ระยะเตนของลอรถบด  และปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ 
เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กําลังบดทับ  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

      (4.5)  การบดขั้นสุดทาย  ( Finish  Rolling )  มีจุดประสงคเพื่อลบรอยลอรถบดที่ผิวหนา  และ
ทําใหผิวหนาเรียบสม่ําเสมอเทานั้น  ทั้งนี้ใหเร่ิมดําเนินการเมื่อชั้นทางแอสฟลตคอนกรตีมอุีณหภมูไิมตํ่ากวา  
66  องศาเซลเซียส  ( 150  องศาฟาเรนไฮต )  ใหใชรถบดลอเหล็กแบบไมส่ันสะเทือน  หรือใชรถบด
ส่ันสะเทือนแตบดทับโดยไมส่ันสะเทือนเทานั้น  โดยน้ําหนักรถบด  น้ําหนักบดทับ  น้ําหนักตอความกวาง
ของลอรถบด  และปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ   เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กําลังบดทับ 

     (4.6)  การบดทับพื้นที่พิเศษ 
      -  การบดทับบนพื้นที่ลาดชันสูง  ( Steep Grade ) สําหรับชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสราง

บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  หรือในทางโคงที่มีการยกโคงสูง  การบดทับโดยรถลอเหล็กแบบไมส่ันสะเทือน  
ใหใชลอตาม  ( Tiller Wheel )  เดินหนาโดยใหบดทับตามหลังเครื่องปูโดยใกลชิดที่สุด  ไมวาเครื่องปูจะปู
สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตขึ้นทางลาดชันหรือปูลงตามทางลาดชันก็ตาม  ในการบดทับโดยใชรถลอบด
ส่ันสะเทือนนั้น การบดทับในเที่ยวแรกใหบดทับโดยไมส่ันสะเทือนแตหลังจากที่สวนผสมแอสฟลตคอนกรีต
ของชั้นทางมีความคงตัว  ( Stability )  สูงขึ้นมากพอที่บดทับโดยการสั่นสะเทือนได  ก็ใหบดทับตอไปโดย
การสั่นสะเทือน  โดยใหใชคาระยะเตนของลอรถบดดานต่ํา 

      -  การบดบนทับพื้นที่ที่รถบดเขาไปดําเนินการไมได  ( Inacessible  Area )  สําหรับพื้นที่
กอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่มีรถบดเขาไปดําเนินการไมได  เชน  บริเวณที่ชิดกับ Curb และ Gutter 
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สะพาน  ขอบบอพัก  ( Manhole )  และสิ่งกีดขวางอื่นๆ จะตองใชเครื่องจักรหรือเครื่องมือบดทับขนาดเลก็ที่
ถูกตอง  การนํามาใช  และการใชงานใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

       -   การบดทับบริเวณทางแยก  ทางเชื่อม ( Bell Mouth  Area )   อาจดําเนินการได  2  วิธี  คือ 
      ก.  การบดทับทะแยงมุม  ในขั้นแรกใหดําเนินการบดทับที่มุม  ตอจากนั้นจึงบดทับขนานกับ

ขอบทางโคง 
      ข.  การบดทับขนาน  ในขั้นแรกใหดําเนินการบดทับต้ังฉากแนวเสนแบงกึ่งกลางทางแยก

ตอจากนั้นจึงบดทับขนานกับขอบทางโคง 

4.4.2.2.5   การควบคุมการจราจรระหวางการกอสราง 
     ในระหวางการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตจะตองจัดและควบคุมการจราจรไมใหผานชั้น

ทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางใหม  จนกวาชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตจะเย็นตัวลงมากพอที่เมื่อเปดให
การจราจรผานแลวจะไมทําใหเกิดรองรอยบนชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตนั้น  โดยจะตองติดตั้งปายจราจร  
พรอมอุปกรณควบคุมการจราจรอ่ืนๆ  ที่จําเปนตามที่กําหนดพรอมจัดบุคลากรเพื่ออํานวยการจราจรให
ผานพื้นที่กอสรางไดโดยสะดวกปลอดภัย  และไมทําใหชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางใหมนั้นเสียหาย  
ระยะเวลาในการปดและเปดการจราจรใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 

4.4.3      การตรวจสอบ 

4.4.3.1      การตรวจสอบลักษณะผิว  ( Surface Texture ) 
      ชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางเสร็จเรียบรอยรอยแลว  จะตองไดระดับและความลาดตาม

แบบ  มีลักษณะผิว  และลักษณะการบดทับที่สม่ําเสมอ  ไมปรากฏความเสียหาย  เชน  แอสฟลตคอนกรีต
ที่ผิวหนาหลุด ( Pull )  รอยฉีก ( Torn )  ผิวหนาหลวมหรือแยกตัว ( Segregation )  เปนคลื่น  ( Ripple )  
หรือความเสียหายอื่นๆ  หากตรวจสอบแลวปรากฏความเสียหายดังกลาวจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตอง
เรียบรอยตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

4.4.3.2     การตรวจสอบความเรียบที่ผิว  ( Surface Tolerance ) 
     เมื่อใชไมบรรทัดวัดความเรียบวางทาบบนผิวของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตในแนวตั้งฉากและ

ในแนวขนานเสนแบงกึ่งกลางถนน  ระดับผิวของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตภายใตไมบรรทัดวัดความเรียบ
จะแตกตางจากระดับของไมบรรทัดวัดความเรียบไดไมเกิน 6 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร  ตามลําดับ 
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4.4.3.3      การตรวจสอบความแนน ( Density )  
      การตรวจสอบความแนนของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต  ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  ไดจาก

การเปรียบเทียบคาความแนนของตัวอยางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต  กับคาความแนนของตัวอยางที่บดอัด
ในหองทดลองตาม  ทล.-ท. 604  “วิธีการทดลองแอสฟลตคอนกรีตโดยวิธี  Marshall”  โดยคํานวณเปนคา
ความแนนรอยละของคาความแนนของตัวอยางที่บดอัดในหองทดลอง 

 
4.4.3.3.1 การจัดเตรียมกอนตัวอยางแอสฟลตคอนกรีตในหองทดลอง 

     ใหเก็บตัวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตจากรถบรรทุกที่โรงงานผสมกอนขนสงออกไปยัง
สถานที่กอสราง  โดยการสุมตัวอยางจากรถบรรทุก  จากการผลิตสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตประจําวันเปน
ระยะ ๆ  แลวนําไปดําเนินการในหองทดลอง  โดยใหไดกอนตัวอยางอยางนอย  8 กอนตัวอยางในแตละ
วันที่ปฏิบัติงาน  ทดลองหาคาความแนนแลวนําคาความแนนที่ทดลองไดจากกอนตัวอยางทั้งหมดมาหา
คาเฉลี่ยเปนคาความแนนในหองทดลองประจําวันสําหรับใชในการคํานวณเปรียบเทียบเปนคาความแนน
รอยละของตัวอยางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตในสนาม 

      การเก็บตัวอยางและการเตรียมตัวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหดําเนินการตาม
รายละเอียดและวิธีการที่กําหนด  การทดลองหาคาความแนนใหดําเนินการตาม  ทล.-ท. 604  “วิธีการ
ทดลองแอสฟลตคอนกรีตโดยวิธี  Marshall”  สําหรับอุณหภูมิสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตในขณะบดอัด
กอนตัวอยางในหองทดลอง  จะตองตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน  สําหรับตัวอยางสวนผสม
แอสฟลตคอนกรีตระหวางดําเนินการ   ในหองทดลองนั้นอนุญาตใหนําเขาอบในเตาอบเพื่อรักษาอุณหภูมิ
สําหรับการบดอัดที่กําหนดไดนานไมเกิน 30  นาที   ในระหวางดําเนินการถาอุณหภูมิของตัวอยางสวนผสม
แอสฟลตคอนกรีตลดลงต่ํากวาอุณหภูมิการบดอัดที่กําหนดใหทิ้งตัวอยางสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต
ดังกลาว  หามนําไปอบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิเพื่อนํามาใชบดอัดทํากอนตัวอยางทดลองอีกตอไป 

4.4.3.3.2   การเตรียมกอนตัวอยางแอสฟลตคอนกรีตในสนาม 
     ใหเจาะกอนตัวอยางของชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตในสนามที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวดวย

เครื่องเจาะตัวอยาง  โดยใหเจาะเก็บตัวอยางจํานวน 1 กอนตัวอยางทุกๆ  ระยะทางประมาณ  250 เมตร
หรือทุกๆ สวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่นํามาใชงานประมาณ  100 ตัน  แลวนําไปทดลองหาคาความแนน
ตาม  ทล.-ท. 604  “วิธีการทดลองแอสฟลตคอนกรีตโดยวิธี  Marshall” 

 สําหรับชั้นผิวทาง  ชั้นรองผิวทาง  และชั้นปรับระดับแอสฟลตคอนกรีตที่มีความหนาไมนอยกวา 
25มิลลิเมตร  คาความแนนของชั้นแอสฟลตคอนกรีตในสนามจะตองไมนอยกวา  รอยละ 98 ของคาความ
แนนเฉลี่ยของกอนตัวอยางจากหองทดลองที่ใชเปรียบเทียบประจําวัน 
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    สําหรับชั้นพื้นทาง  และผิวไหลทางแอสฟลตคอนกรีต  คาความแนนของชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีตในสนามจะตองไมนอยกวารอยละ  97  และ 96  ของคาความแนนของเฉลี่ยของกอนตัวอยางจาก
หองทดลองที่ใชเปรียบเทียบประจําวัน  ตามลําดับ 

4.4.4    การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

4.4.4.1    วิธีการวัดปริมาณงาน 
      การวัดปริมาณงานแอสฟลตคอนกรีต  ใหทําการวัดเมื่อไดทําการกอสรางถูกตองตามแบบและ

ขอกําหนดเรียบรอยแลว  มีหนวยวัดตามที่กําหนดไวในแบบ  ซึ่งมีวิธีการวัดแตละหนวยวัดดังนี้ 
      (1)  การวัดปริมาณงานเปนหนวยน้ําหนัก  การวัดปริมาณงานแบบนี้  ใชวิธีการชั่งหานําหนัก

แอสฟลตคอนกรีตที่นําไปปูบนชั้นทางใดๆ โดยการชั่งจากเครื่องชั่งที่ไดมาตรฐานผานการรับรองและถูกตอง
ตลอดระยะเวลาที่ใชงานโดยสามารถบันทึกน้ําหนักตีพิมพออกมาไดโดยอัตโนมัติ  ปริมาณงานมีหนวยเปน
เมตริกตัน 

      (2)  การวดัปริมาณงานเปนหนวยพืน้ที่  การวัดปริมาณงานแบบนีใ้หคิดจากพื้นที่ตามที่ได 
กอสรางจริงตามแบบ  ปริมาณงานมหีนวยเปนตารางเมตร 

      (3)  การวดัปริมาณงานเปนหนวยปรมิาตร  การวัดปริมาณงานแบบนี้ใหการวดัโดยการ 
ตรวจสอบคาระดับกอนการกอสราง  และเมื่อกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตถูกตองตามขอกําหนดแลว
โดยใชระยะตามแนวตั้งฉากกับศูนยกลางทางทุกระยะ 1 เมตร หรือนอยกวาและระยะตามแนวศูนยกลาง
ทางทุกระยะ 12.50 เมตร  หรือนอยกวา  ตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงานคํานวณหาพื้นที่หนาตัด
ดวยวิธีคูณไขวและใชวิธีเฉลี่ยพื้นที่หนาตัดในการคํานวณหาปริมาตร  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศก
เมตร 

4.4.4.2      วิธีการจายคางาน 
       การจายคางานตามรายการนี้ หมายรวมถึง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาแรงงานและอื่นๆ ที่

จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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งาน  ASPHALT  CONCRETE  BINDER  COURSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           137

4.5 งานขอบผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 
( ASPHALT CONCRETE SURFACE EDGE ) 

      หมายถึง  การกอสรางขอบผิวทางดวยวัสดุที่ไดจากการผสมรอน  ระหวางมวลรวมกบัแอสฟลต
คอนกรีต  โดยการปูหรือเกลี่ยแตงและบดทับบนชั้นทางใด ๆ  ที่ไดเตรียมไวแลวไปพรอมกับชั้นผิวทาง
แอสฟลตคอนกรีตใหไดแนว  และรูปราง  ตามที่แสดงไวในแบบ 

4.5.1      วัสดุ 
     หากไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหใชสวนผสมของมวลรวม  และแอสฟลตคอนกรีตที่เปน

สวนผสมเดียวกันกับสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตของผิวทางในชวงนั้นๆ 
 

4.5.2      วิธีการกอสราง   
       การกอสรางขอบผิวทางใหกอสรางไปพรอมๆ   กับการกอสรางผิวทาง  โดยการปหูรือเกลีย่แตง

และบดทับแนนใหไดแนว  และรูปราง   ตามที่แสดงไวในแบบ   

4.5.2        การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
 
4.5.2.1      วิธีการวัดปริมาณงาน 

       การวัดปริมาณงานแอสฟลตคอนกรีต  ใหทําการวัดเมื่อไดทําการกอสรางถูกตองตามแบบและ
ขอกําหนดแลว  ซึ่งมีวิธีการวัดแตละหนวยวัดดังนี้ 

(1) การวัดปริมาณงานเปนหนวยความยาว  การวัดปริมาณงานแบบนี้   ใหวัดจากความยาว
ตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบ   ปริมาณงานมีหนวยเปนเมตร 

(2) การวัดปริมาณงานเปนหนวยพื้นที่  การวัดปริมาณงานแบบนี้ใหคิดจากพื้นที่ตามได
กอสรางจริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนตารางเมตร 

4.5.2.2     วิธีการจายคางาน 
      การจายคางานตามรายการนี้ หมายรวมถึง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาแรงงานและอื่นๆ ที่จําเปน

เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด  ใน
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
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4.6  งานผิวแบบโคลดมิกซแอสฟลต 
(COLD MIXED ASPHALT) 

หมายถงึ  การกอสรางชัน้ปรับระดับ  รองผิวทาง หรือผิวทาง  ดวยวัสดุผสมที่ไดจากการผสม
เย็นระหวางมวลกับแอสฟลตอิมัลชัน  โดยการปหูรือเกลี่ยแตง และบดทับบนชัน้ทางใดๆ ที่ไดเตรียมไวแลว  
ใหไดแนว  และรูปราง  ตามที่แสดงไวในแบบ 

4.6.1 วัสดุ 
 

4.6.1.1      แอสฟลต 
ในกรณีที่ไมไดระบุชนิดของแอสฟลตไวเปนอยางอื่น ใหใชแอสฟลต CMS-2h ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  แคตอิออนนิกแอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน  มาตรฐานเลขที่  มอก.371  และตอง
ผานการวิเคราะหคุณภาพใหใชไดแลว 

ปริมาณการใชแอสฟลตอิมัลชันโดยประมาณ  สําหรับงานกอสรางทาง  งานปรับระดับและงาน
เสริมผิว  ใหเปนไปตามคากําหนด  สวนปริมาณแอสฟลตอิมัลชันที่ใชจริงในสนามไดจากการทดลองเพื่อ
ออกแบบ (Mix Design) 

ปริมาณการใชแอสฟลตอิมัลชันโดยประมาณ สําหรับงานซอมผิวมวลรวมใหเปนไปตามคา
กําหนด   
4.6.1.2      มวลรวม 

       มวลรวมตองเปนหินโมหรือกรวดโมที่สะอาด  แข็งและคงทน  ปราศจากดินหือวัสดุไมพึง
ประสงคใดๆ 

ขนาดคละของมวลรวม  สําหรับงานกอสรางทาง  งานปรับระดับและงานเสริมผิว   
   ขนาดคละของมวลรวม  สําหรับงานซอมผิว  ใหเปนไปตามตารางที่ 4.6-2 
  ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอื่น  มวลรวมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (1)  มีคาความสึกหรอ  เมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ 

Coarse Aggregate  โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion”  ไมเกินรอยละ  40 
  (2)  มีคาของสวนที่ไมคงทน  (Los)  เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 213 “วิธีการทดลองหาความ

คงทน(Soundness)  ของมวลรวม”  โดยใชโซเดียมซัลเฟต  จํานวน 5 รอบ ไมเกินรอยละ 9 
     มวลรวมจากแหลงเดิมที่มีหลักฐานแลดงผงทดลองหาความคงทนวาใชได  อาจจะยกเวนไม

ตองทดลองอีกก็ได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของกรมทางหลวงที่จะใชผลการทดลองเดิมที่มีอยู 
  (3)  ในกรณีที่ใชกรวดโม  สวนที่คางตระแกรงขนาด  4.75  มิลลิเมตรของกรวดโมแตละขนาด  

เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 212  “วิธีการทดลองหาปริมาณรอยละที่แตกของกรวดโม”  ตองมีหนาแตกเพราะ
การโม  ไมนอยกวารอยละ 70 โดยมวล 
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 (4)  สวนละเอียดที่ผานตะแกรง  4.75  มิลลิเมตร  เมื่อทดลองตาม ทล. – ท.203”วิธีการ 
ทดลองหาคา  Sand Equivalent”  ตองมีคา  Sand  Equivalent  ตองมีคา  Sand  Equivalent  ไมนอยกวา 
รอยละ  50 

4.6.2       วิธีการกอสราง 

4.6.2.1     การเตรียมการกอนการกอสราง 
      กอนเริ่มงานจางเหมาปรับระดับ  และกอสรางผิวทาง  ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักร

เครื่องมือและเครื่องใชตางๆ ไวใหพรอมที่หนางาน ชั้นพื้นทางหรือผิวทางเดิม  ที่จะทําผิวทางใหม หรือเสริม
ผิว  หรือปรับระดับ  จะตองทําความสะอาดฝุนผง และคราบน้ํามันตางๆ ออกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  
โดยการใชเครื่องกวาดฝุนหรือใชเครื่องเปาลม การลาดแอสฟลต Tack Coat ในงานซอมบํารุงผิวทางเดิมให
ใชแอสฟลตอิมัลชันกับน้ําในอัตราสวน 1:1 ลาดในอัตรา 0.2 - 0.5 ลิตรตอตารางเมตร ถาเปนงานกอสรางที่
ชั้นพื้นทางได Prime Coat  ไวเปนหรือผิวทางที่มีแอสฟลตมากก็ไมตองทํา ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนาย
ชางผูควบคุมงาน 

4.6.2.2  การกอสราง 
     ปูสวนผสมโคลดมิกซแอสฟลตดวยเครื่องปู ที่ไดตรวจสอบและตรวจปรับแลว ทันทีที่ปูสวนผสม

โคลดมิกซแอสฟลตใหใชรถบดลอเหล็กบดทับข้ันตน 2 - 40 เที่ยว ( Initial Breakdown Rolling )  ดวย
ความเร็วประมาณ  5 กิโลเมตรตอชั่วโมง  โดยบดจากขอบทางเขาหาศูนยกลางทางเมื่อเสร็จแลวใหใชหิน
ฝุน  หรือทรายหยาบแหงสาดเกลี่ยใหสม่ําเสมอทับหนาในอัตรา 2 - 4 กิโลเมตรตอตารางเมตร  แลวใชรถ
บดลอยางขึ้นบดทับ โดยบดทับจากดานขอบทางเขาหาศูนยกลางดวยความเร็วไมเกิน  5 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงประมาณ  6 – 10  เที่ยว ตอจากนั้น  ใชรถบดลอเหล็กบดทับแตงผิวใหเรียบ ปดการจราจรประมาณ
คร่ึงชั่วโมง จึงเปดใหการจราจรผานได 

4.6.2.3  การผสมโคลดมิกซแอสฟลตเพื่อซอมบํารุงทาง 

4.6.2.3.1   การผสมเพื่อซอมบํารุงทั่วไป 
      ในการซอมบํารุงทั่วๆ  ไปที่กรมทางหลวงดําเนินการเอง เชน การซอมผิว งานปรับระดับ  งาน

เสริมผิว  การผสมโคลดมิกซแอสฟลต  เพื่อนําไปซอมผิว หรือผสมกองรวมเขาเปนกองวัสดุเก็บไวใช อาจจะ
ใชเครื่องผสมคอนกรีต หรือเครื่องผสมอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานแทนและไดผลดี หรือใชคนผสมโดยใชเครื่องมือ 
เชน พลั่ว จอบ ฯลฯ ทําการผสมมวลรวมและแอสฟลตอิมัลชันเขาดวยกันในกระบะผสมหรือสถานที่ที่ได
เตรียมไวอยางเหมาะสมแลวก็ได 

       ขนาดคละของมวลรวม และอัตราสวนผสมของแอสฟลตอิมัลชัน  ใหอยูในพิกัดที่ใหไว 
            ในการผสมโคลดมิกซแอสฟลต โดยตองดําเนินการเองดังกลาว  ควรผสมดวยปริมาณ

พอเหมาะแตละครั้ง ไมควรใหมากเกินไป อันจะเปนเหตุใหไมสามารถผสมใหมวลรวมและแอสฟลตอิมัลชัน
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เขากันไดดี  มวลรวมที่พรอมจะผสมกับแอสฟลตอิมัลชันนั้น ควรจะมีความชื้นอยูประมาณรอยละ 0.5 - 3.0 
โดยมวลของมวลรวม 

เมื่อไดมวลรวมที่มีความชื้นพอเหมาะแลว ใหกวนหรือคน  หรือผสมมวลรวมนั้นตอไปและใน
ขณะที่กําลังดําเนินการดังกลาว  ใหราดแอสฟลตอิมัลชันปริมาณเทาที่ไดกําหนดลงบนมวลรวมใหทั่วมาก
ที่สุดเทาที่จะไดทํา  แลวผสมตอ  จนกระทั่งสวนผสมคลุกเคลาเปนเนื้อเดียวกัน จึงนําไปใชงาน หรือกองรวม
กอนนําไปใชงาน  ระยะเวลาในการผสมมวลรวม  และแอสฟลตอิมัลชันจนกระทั่งแลวเสร็จไมควรเกิน  4 
นาที 

4.6.2.3.2    ขอควรระวังในการผสมโคลดมิกซแอสฟลต 
(1)  ตองผสมน้ํากับมวลรวมจนกระทั่งเขากันดีจึงนําแอสฟลตอิมัลชันมาผสมกับมวลรวมตอไป 
(2)  ปริมาณน้ําที่ใชผสมกับมวลรวม  ไมควรเกินรอยละ 3.0  โดยมวลรวมของมวลรวมเพราะ 

ถาน้ํามากเกินไปแอสฟลตบางสวนจะไมจับติดผิวมวลรวม 
                  (3)   ตองผสมกับมวลรวมกับแอสฟลตใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน ภายในเวลา 4 นาที เพราะถา
นานเกินไปแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวกอนผสมเสร็จ ทําใหสวนผสมไมถูกตองและทันทีที่ผสมเขากันแลวตอง
หยุด อยาผสมตอไป 

4.6.2.3.3  การทํากองรวม 
      เมื่อไดสวนผสมที่ถูกตองแลว  ควรนําโคลดมิกซแอสฟลตไปกองรวมกันไวใตหลังคาที่กันแดด

กันฝนไดและควรใชใหหมดภายใน  2  สัปดาห 

4.6.2.4  การซอมบํารุงและการกอสรางทางดําเนินการเอง 

4.6.2.4.1    งานซอมผิว 
     ใชสวนผสมโคลดมิกซแอสฟลต  ปะซอมผิวขุดซอมผิว  ใหแตงขอบบริเวณที่จะซอมเปนรูปเหลี่ยม

มุมฉาก ตองเตรียมชั้นลางใหเรียบรอยแข็งแรงกอน แลวจึงทําการลาด Tack Coat บางๆ ดวยแอสฟลต
อิมัลชันผสมกับน้ําในอัตราสวน 1:1 ลาดใหทั่วตามขอบรอยตัดทุกแหงและใหเลยขอบหลุมบริเวณที่จะซอม
ออกไปประมาณ  70-100 มิลลิเมตร  ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาไดปองกันน้ําซึมลงรอยตอพอเพียง  แลวนําสวนผสม
โคลดมิกซแอสฟลตปูลงไปไดแตละชั้นไมควรหนาเกิน 50 มิลลิเมตร  ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาไดปองกันน้ําซึมลง
รอยตอพอเพียง  แลวนําสวนผสมโคลดมิกซแอสฟลตปูลงไปไดแตละชั้นไมควรหนาเกิน 50 มิลลิเมตร  ทั้งนี้
เพื่อใหโอกาสสวนผสม Set ตัวไดเร็ว หากตองการซอมดวยโคลดมิกซแอสฟลตหนาเกินกวานี้  ก็ควรปูและบด
ทับเปนชั้น ๆ หลายชั้น  ขอบเขตของการปูควรปูใหปดทับรอยที่ไดลาดแอสฟลตเอาไวแลว งานซอมบํารุงทาง
ขนาดเล็ก หากไมสามารถใชรถบดขนาดใหญได ก็ใหใชรถบดลอเหล็กขนาดเล็กหรือเครื่องบดอัดสั่นสะเทอืน ( 
Plate Vibrator ) หรือเหล็กกระทุงเทาชางชนิดสี่เหลียมเพื่อใหเขาบดตามขอบมุมได  การบดทับลักษณะนี้จะ
ตรวจสอบความแนนดวยการกะประมาณจากประสบการณเมื่อบดทับเสร็จแลวสําหรับชั้นสุดทายที่จะเปนผิว
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จราจร  จะตองสาดหรือพนบางๆ ดวยสวนผสมของแอสฟลตอิมัลชันในอัตรา 0.5 - 0.7 ลิตรตอตารางเมตร  
แลวโรยหรือสาดดวยหินฝุนหรือทรายเกลี่ยใหสม่ําเสมอแลวจึงเปดใหการจราจรผานได 

4.6.2.4.2    งานปรับระดับและงานเสริมผิว 
งานปรับระดับและงานเสริมผิวที่ดําเนินการเองใหใชเครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสมในการปู

และบดทับ โดยใหพยายามยึดแนวทางในการดําเนินการตามขอ 4.6.5.2 
 

4.6.2.5  การฉาบผิวปองกันน้ําซึม ( Seal ) 
ในกรณีที่จะตองทําฉาบปองกันน้ําซึม  ใหดําเนินการตามแบบหรือขอกําหนดเฉพาะการฉาบผิว

ใหดําเนินการหลังจากทําโคลดมิกซแอสฟลตเสร็จแลวอยางนอย 3 สัปดาห และจะตองทําชั้นปองกันน้ําซึมนี้
กอนฤดูฝน 

4.6.3    การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

  4.6.3.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 
          การวัดปริมาณงานผิวทางแบบโคลดมิกซแอสฟลต  ใหทําการวัดเมื่อไดทําการกอสรางถูกตอง

ตามแบบและขอกําหนดเรียบรอยแลว  มีหนวยวัดตามที่กําหนดไวในแบบ  ซึ่งมีวิธีการวัดแตละหนวยวัดดังนี้ 
       (1)   การวัดปริมาณงานเปนหนวยน้ําหนัก  การวัดปริมาณงานแบบนี้ใชวิธีการชั่งหานําหนัก

แอสฟลตคอนกรีตที่นําไปปูบนชั้นทางใดๆ โดยการชั่งจากเครื่องชั่งที่ไดมาตรฐานผานการรับรองและถูกตอง
ตลอดระยะที่ใชงานโดยสามารถบันทึกน้ําหนักตีพิมพออกมาไดโดยอัตโนมัติ  ปริมาณงานมีหนวยเปน
เมตริกตัน 

 (2)   การวัดปริมาณงานเปนหนวยพื้นที่  การวัดปริมาณงานแบบนี้ใหคิดจากพื้นที่ตามได
กอสรางจริงตามแบบ  ปริมาณงานมีหนวยเปนตารางเมตร 

  (3)  การวัดปริมาณงานเปนหนวยปริมาตร  การวัดปริมาณงานแบบนี้ใหทําการวัดโดยการ
ตรวจสอบคาระดับกอนการกอสราง  และเมื่อกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตถูกตองตามขอกําหนดแลว
โดยใชระยะตามแนวตั้งฉากกับศูนยกลางทางทุกระยะ 1 เมตร หรือนอยกวาและระยะตามแนวศูนยกลางทาง
ทุกระยะ  12.50  เมตร  หรือนอยกวา  ตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  คํานวณหาพื้นที่หนาตัดดวย
วิธีคูณไขวและใชวิธีเฉลี่ยพื้นที่หนาตัดในการคํานวณหาปริมาตร  ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 

4.6.3.2     วิธีการจายคางาน 
      การจายคางานตามรายการนี้ หมายรวมถึง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาแรงงานและอื่นๆ ที่จําเปน

เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด ใน
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
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4.7  งานผิวแบบสเลอรีซีล   ( SLURRY SEAL ) 

       หมายถึง  การกอสราง ผิวทาง หรือผิวไหลทาง ดวยสวนผสมของมวลรวมกับแอสฟลตอิมัลชัน 
โดยการฉาบบนชั้นทางใดๆ  ที่เตรียมไวแลว 

4.7.1 วัสดุ 

4.7.1.1       แอสฟลต 
        แอสฟลตที่ตองใชแอสฟลตอิมัลชัน CSS - 1h   ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแคตอิ

ออนนิกแอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน  มาตราฐานเลขที่ มอก. 371 ซึ่งตองผานการวิเคราะหคุณภาพใหใชได
แลว หรือแอสฟลตอิมัลชันชนิดอื่นใด ซึ่งกรมทางหลวงไดเห็นชอบใหใชไดแลว 

         ปริมาณเนื้อยางแอสฟลตอิมัลชันที่ใชโดยประมาณ ใหเปนไปตามคากําหนด 

4.7.1.2      สารผสมเพิ่ม 
       การใชสารผสมเพิ่ม  ก็เพื่อทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลง  หรือใชเพื่อให

แอสฟลตเคลือบมวลรวมดียิ่งขึ้น ปริมาณที่จะใชพอเหมาะ  เพื่อสามารถเปดการจราจรไดในเวลาที่ตองการ  
การใชสารผสมเพิ่มข้ึนอยูกับการออกแบบ  ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน 

4.7.1.3      น้ํา 
      น้ําที่ใชตองสะอาด   และปราศจากสิ่งเจือปนที่จําใหเกิดผลเสียตอสวนผสมสเลอรี 

4.7.1.4       มวลรวม 
       มวลรวมตองเปนหินโม  ถาจําเปนตองใชหินโมไมผสมทราย  แตจะใชทรายไดไมเกินรอยละ 

50  โดยมวลของมวลรวมทั้งหมด และทรายนั้นจะตองมีคาความดูดน้ําไมเกินรอยละ 1.25 
       สําหรับผิวทางที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย  (ADT) เกินกวา  500 คันตอวัน ใหใชมวลรวมเปน

หินโมเทานั้น มวลรวมตองแข็ง คงทน สะอาด ปราศจากดินหรือวัสดุไมพึงประสงคใด ๆ 
                   ในกรณีที่ตองปรับปรุงความสะอาดในการทํางาน  (Workability)  หรือขนาดคละของมวลรวม
ที่มีสวนระเอียดไมพอ  อาจผสมวัสดุผสมแทรกดวยก็ได 

      ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอื่น  มวลรวมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
      1.  มีคาความสึกหรอเมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse 

Aggregate  โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion”  ไมเกินรอยละ  35 
      2.  มีคา  (Sand Equivalent)  เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 213 “วิธีการทดลองหาความคงทน
(Sand Equivalent)  ไมเกินรอยละ 50 
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4.7.1.5     วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) 
      วัสดุผสมแทรกเปนสวนหนึ่งของสวนผสมมวลรวม  ตองใชในปริมาณนอยที่สุดเทาที่จําเปน  

และจะใชเมื่อตองการปรับปรุงความสะอาดในการทํางาน  หรือขนาดคละของมวลรวม มีสวนละเอียดไมพอ 
วัสดุผสมแทรกที่อาจใชเปน  ปูนซิเมตร ปูนขาว หรือวัสดุอ่ืนใดที่กรมทางหลวงอนุมัติใหใชได 

4.7.2        วิธีการกอสราง 

4.7.2.1       การเตรียมการกอนการกอสราง 
        การกองวัสดุมวลรวมใหกองไวใหเปนระเบียบ  ถาหากมีการผสมมวลรวมตองทําการผสมกัน

ใหไดสวนคละอยางถูกตองสม่ําเสมอ  กอนนําขึ้นเครื่องผสมสเลอรีซีล 
        บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานโดย

ปราศจากสิ่งไมพึงประสงคใดๆ  
        กอนทําการกอสรางใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
        (1)  พิจารณาตรวจสอบพื้นที่ที่กอสราง และแกไขความบกพรองตางๆ  กอนฉาบผิว เชน ถา

ผิวเดิมมีความเสียหายไมแข็งแรงพอเปนแหงๆ  ใหทําการขุดซอม ( Deep Patching ) ถาระดับไมดีใหทํา
การปะซอม ( Skin Patching ) 

(2)  ตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณวัสดุตางๆ กอนเริ่มงาน เพื่อหาความสัมพันธระหวางจํานวน 
วัสดุที่เปดลงในถังผสม  โดยอานจากเครื่องหรือคูมือการใชเครื่อง กับวัสดุที่ปลอยลงไปจริง 

(3)  ตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่พรอมจะนําออกใชงานและ 
ผลิตสวนผสมสเลอรี  ไดตามที่ออกแบบไว 

(4)  หากจําเปนตองกวาดฝุนใหใชเครื่องกวาดฝุน กวาดวัสดุ  เชน หินที่หลุด ดินที่เกาะติดผิว 
ออกใหหมดจนผิวทางสะอาด ถาจําเปนใหใชน้ําลางดวย 

        (5)  จะตองพิจารณาของดินฟาอากาศใหเหมาะสม  หามทําการฉาบผิวในระหวางฝนตก  
และอุณหภูมิบรรยากาศตองไมตํ่ากวา  10  องศาเซลเซียส 

4.7.2.2     การกอสราง 

4.7.2.2.1   ขอกําหนดทั่วไปในการกอสราง 
  (1)  ในกรณีที่ผิวทางเดิม เปนผิวแหงมีหินโผลโดยไมมีแอสฟลตเหลืออยู  หรือเปนผิวคอนกรีต 

ตองทําใหผิวเปยกอยางสม่ําเสมอดวยเครื่องฉีดน้ําเปนฝอยหรือละอองทันทีกอนฉาบผิว 
  (2)  วัสดุผสมแลวตองกระจายอยางสม่ําเสมอในเครื่องฉาบ  และตองมีปริมาณมากพอ 

ตลอดเวลา เพื่อใหการฉาบ ฉาบไดเต็มความกวางที่ตองการ 
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4.7.2.2.2  การฉาบ 
(1)   สวนผสมสเลอรีซีล  เมื่อฉาบบนผิวทางแลว ตองมีสวนผสมคงที่ตามตองการ 
(2)  วัสดุผสมแลวตองไมเปนกอง ไมเปนกอน  หรือมีหิน ไมถูกผสมกับแอสฟลตอิมัลชันตองไม

มีการแยกตัวระหวางแอสฟลตอิมัลชันและสวนละเอียดออก  จากหินหยาบ  ตองไมมีหินหยาบตกอยู
สวนลางของวัสดุผสม ถามีกรณีดังกลาวขึ้นจะตองตักวัสดุผสมนี้ออกจากผิวทาง 

(3)  ตองไมมีรอยครูด เชน  อาจเกิดจากหินกอนใหญเกินไปปรากฏใหเห็นบนผิวที่ฉาบ
เรียบรอยแลว  ถาเกิดกรณีเชนนี้ตองทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอย  นายชางผูควบคุมอาจสั่งใหใช
ตะแกรงรอนมวลรวมกอนนํามาผสม 

4.7.2.2.3    รอยตอ 
       รอยตอตามยาวหรือตามขวางตองไมเปนสันนูนสูงเกินไป  หรือมองเห็นชัดเจนดูไมเรียบรอยถา

เกิดกรณีดังกลาวเชนนี้  และจําเปนตองใชกระสอบลากหรือเครื่องลากชนิดอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายชางผูควบคุมงาน 

4.7.2.2.4    การฉาบดวยมือ 
      ในกรณีเครื่องฉาบทําการฉาบไมได  เพราะสถานที่จํากัด การใชเครื่องฉาบดวยมือตองไดรับ

ความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

4.7.2.2.5    การบดทับ 
(1)  การกอสรางสเลอรีซีล ชนิดที่  1  ชนิดที่  2  และ ชนิดที่  3  ไมจําเปนตองบดทับ สําหรับ

ลานจอดรถ  และทางวิ่ง ทางขับของสนามบินตองทําการบดทับ 
(2)  การฉาบผิวชนิดที่  4  ตองบดทับขณะที่แอสฟลตกําลังแข็งตัว ( ขณะบม )  โดยใชรถบด

ลอยาง  บดทับไมนอยกวา  5  เที่ยว ดวยความเร็ว  5 – 8  กิโลเมตรตอชั่วโมง 

4.7.2.2.6     การบม 
       ใหบมผิวสเลอรีซีล  ไวระยะเวลาหนึ่งกอนเปดใหการจราจรผาน ถามีความจําเปนอาจตองใช

ทรายหรือหินฝุนสาด เพื่อรถยนตผานได เชน ทางแยก ทางเชื่อม 
ใหตรวจสอบการแตกตัวของแอสฟลตอิมัลชันในสเลอรีซีล โดยการดูการเปลี่ยนสีของ

สวนผสมจากสีน้ําตาลเปนมีดํา และปราศจากน้ําในสวนผสม  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซบัน้าํ
บนผิวสเลอรีซีล  ถาไมมีน้ําเหลือปรากฏ ใหเปดการจราจรได  โดยปกติไมควรเกิน  3  ชั่งโมง  ระยะเวลาใน
การบมใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
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4.7.2.3       ขอควรระวัง 
4.7.2.3.1      การขนสงแอสฟลตอิมัลชัน  แบบบรรจุถัง  Drum โดยเฉพาะการขนขึ้นและการ

ขนลงตองระมัดระวังไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชัน  ไดรับการกระทบกระเทือนรุนแรงมาก  เพราะอาจจะ
ทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 

4.7.2.3.2     กอนใชแอสฟลตอิมัลชัน  แบบบรรจุถัง  Drum  ที่ต้ังเก็บรอไวนานๆ ควรกลิ้งถัง
ไปมาอยางนอยดานละ  5  คร้ัง  กอนบรรจุลงในเครื่องผสมสเลอรี  ทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมีลักษณะ
เดียวกันทั่วถัง ถาเปดถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันออกใชควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาอยางดี มิฉะนั้นน้ําใน
ถังจะระเหย ซึ่งจะทําใหแอสฟลตอิมัลชันหมดสภาพเปนแอสฟลตอิมัลชันได 

4.7.2.3.3     ทุกครั้งที่ทําการผสมสวนผสมสเลอรีเสร็จแลว ควรลางเครื่องผสมใหสะอาด  
มิฉะนั้นจะมีแอสฟลตเกาะติดแนนในเครื่อง  ทําใหไมสะดวกในการทํางานวันตอไป 

4.7.3       การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
4.7.3.1     วิธีการวัดปริมาณงาน 

       การวัดปริมาณงานผิวแบบสเลอรีซีล  ใหคิดจากพื้นที่ตามที่ไดกอสรางจริงตามปริมาณงานมี
หนวยเปนตารางเมตร 

4.7.3.2 วิธีการจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้ หมายรวมถึง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาแรงงานและอื่นๆ ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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4.8  งานผิวแบบเคพซีล  ( CAPE SEAL ) 

      หมายถึง  การกอสราง ผิวทาง หรือผิวไหลทาง ดวยการกอสรางผิวทางชั้นแรกแบบเซอรเฟส 
ทรีตเมนตชั้นเดียว  บนชั้นทางใดๆ ที่เตรียมไว  แลวฉาบดวยผิวแบบสเลอรีซีลทับลงไปอีก 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น 

4.8.1        ผิวทางชั้นแรก ( เซอรเฟสทรีตเมนตช้ันเดียว ) 
4.8.1.1      วัสดุ 

       หากไมไดระบุไวเปนอยางอื่น คุณสมบัติของวัสดุที่ทําผิวทางชั้นแรก ใหเปนไปตามขอ 4.2.1 
วัสดุ หัวขอ 4.2 งานผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนต 

        ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย สําหรับผิวทางชั้นแรก ใหเปนไปตามคากําหนด 

4.8.1.2       การเลือกใชขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย 
        การเลือกใชขนาดของหินยอยหรือกรวดยอยสําหรับผิวทางชั้นแรก 
        -ใหใชขนาด 19.0 มิลลิเมตร  (3/4 นิ้ว) หรือขนาด 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) 
 

4.8.1.3      วิธีการกอสราง 
      คือการลาดแอสฟลต  1  คร้ัง  และโรยหินยอยหรือกรวดยอยทับหนา  1  คร้ัง  แลวบดทับให

แนน  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
       (1)  ใชเครือ่งพนแอสฟลตลาดแอสฟลตตามอุณหภูมิที่กาํหนดไว 
       (2)  เมื่อลาดแอสฟลตแลว  ใหโรยหินยอยหรือกรวดยอยปดทับแอสฟลตทันที  ตามปริมาณที่
กําหนด  ถาในพื้นที่บางสวนไมมีหินยอยหรือกรวดยอยปดทับหนาหรือหินยอยหรือกรวดยอยไมเรียงกอน
สม่ําเสมอ  ใหใชคนตักสาดหรือเกลี่ยชวยทันที  จนหินยอยหรือกรวดยอยเรียงกอนติดกันแนนสม่ําเสมอ 
       (3)  ในกรณีที่ลาดแอสฟลตแตละครั้ง  ในการลาดแอสฟลตคร้ังแรก  การโรยหินยอยหรือกรวด
ยอย  ใหโรยเวนไว  100  หรือ  150  มิลลิเมตร  เขามาจากขอบดานในของแอสฟลตที่ลาดเพื่อใหแอสฟลต
จากการลาดแอสฟลตคร้ังตอไปเขามาซอนทับบนพื้นที่ที่เวนไวนี้  ทั้งนี้เพื่อจะไดปริมาณแอสฟลตที่ถูกตอง
และสม่ําเสมอทั่วพื้นที่ 
       ในกรณีที่ใชหัวฉีดชนิดพิเศษที่ริมทอพนแอสฟลตดานนอกสุด  ซึ่งหัวฉีดพิเศษชนิดนี้จะทําใหมี
ปริมาณแอสฟลตที่พนออกมาสม่ําเสมอเทากับปริมาณแอสฟลตดานในแลว  ก็ใหโรยหินยอย  หรือกรวด
ยอยเต็มความกวางของพื้นที่ที่ลาดแอสฟลตได  แตทั้งนี้หัวฉีดชนิดพิเศษที่นํามาใชจะตองผานการ
ตรวจสอบความสม่ําเสมอของการลาดแอสฟลตตามขวาง  ตาม ทล. – ท. 401 “วิธีการทดลองหาปริมาณ
แอสฟลตที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่อง Distributor” และไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานใหใชได
เสียกอน 
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       (4)  ขณะที่กําลังโรยหินยอยหรือกรวดยอยปดทับแอสฟลต  ใหใชรถบดลอยางบดทับตามให
เต็มผิวหนาทันที  ประมาณ 2 – 3 เที่ยว 
       (5)  รถบดลอยางที่ใชตองมีจํานวนอยางนอย  2  คัน  และหากในเวลา  1  ชั่วโมงทําผิวทางได
เกิน  500  เมตร  สําหรับ  1  ชองจราจรแลว  จะตองเพิ่มรถบดลอยางอีกไมนอยกวา  1  คัน  จํานวนรถบด
ลอยางที่เพิ่มใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
       (6)  หลังจากที่รถบดลอยางบดทับเต็มหนาผิวทางประมาณ  2–3  เที่ยวแลวใหใชเครื่องเกลี่ย
หิน  เกลี่ยหินยอยหรือกรวดยอยที่เหลือคางซอนกันอยูใหกระจายลงบนสวนที่ขาดจนหินยอยหรือกรวดยอย
ปดทับผิวหนาแอสฟลตสม่ําเสมอ  และตองไมใหมีหินยอยหรือกรวดยอยที่ติดแอสฟลตอยูแลวหลุดออก  
การเกลี่ยนี้ใหเกลี่ยเต็มหนาประมาณ  2  เที่ยว 
       (7)  ใหใชรถบดลอยางบดทับตอไปอีกจนกระทั่งหินยอยหรือกรวดยอยฝงตัวลงไปในเนื้อ
แอสฟลตเปนอยางดี  มีลักษณะผิวที่สม่ําเสมอ  และแอสฟลตที่ใชนั้นแข็งตวัหรือแตกตัวเรียบรอยแลว 
       (8) ในบางกรณีที่จําเปนอาจใชรถบดลอเหล็ก  2  ลอ  ชนิดขับเคลื่อนไดดวยตัวเองขนาด  4-6  
ตัน บดทับเปนครั้งสุดทายได  โดยบดทับใหเต็มหนาไมเกิน  2  เที่ยว  และตองไมทําใหหินยอย  หรือกรวด
ยอยแตก  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
       (9)  ใหปดการจราจรไวใหนานที่สุดเทาที่จะทําได  หากสามารถเบี่ยงการจราจรไมใหผานพื้นที่
ที่กอสรางผิวทางได  แตถาไมสามารถปดการจราจรไดก็ใหควบคุมความเร็วของการจราจรที่ผานไมใหเกิน  
30  กิโลเมตรตอชั่วโมง  เปนเวลาอยางนอย  24  ชั่วโมง 
       (10)  หลังจากแอสฟลตยึดหินยอยหรือกรวดยอยแนนและแหงดีแลวใหใชเครื่องกวาดฝุนหรือ
เครื่องมืออ่ืนใดที่เหมาะสม  กําจัดหินยอยหรือกรวดยอยที่อาจหลงเหลืออยูบนผิวทางออกใหหมด  โดยไม
ทําใหหินยอยหรือกรวดยอยที่ติดแนนแลวหลุดออก 

 

4.8.2         ผิวทางชั้นที่สอง ( สเลอรีซีล ) 
                   หากไมไดระบุเปนอยางอื่น  คุณสมบัติของวัสดุที่ทําผิวทางชั้นที่สอง ใหเปนไปตามขอกําหนด
วัสดุงานผิวแบบสเลอรีซีล  

4.8.2.1      วิธีการกอสราง 
4.8.2.1.1      การเตรียมการกอนการกอสราง 

        การเตรียมการกอนการกอสรางผิวทางชั้นที่สอง ใหเปนไปตามขอกําหนด การเตรียมการกอน
การกอสราง งานผิวแบบสเลอรีซีล 
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4.8.2.1.2     การกอสราง 
       ใหดําเนินการกอสรางผิวทางชั้นที่สอง ( สเลอรีซีล ) ดังตอไปนี้ 

(1)    ลาดแอสฟลตอิมัลชัน  ชนิด CSS - 1  หรือ CSS - 1h  ที่ผสมน้ําในอัตราสวน 1:1 ลงบน
ผิวทางชั้นแรก   ดวยอัตราไมนอย 0.6 ลิตรตอตารางเมตร  โดยวิธี Fog Spray หลังจากนั้นจึงดําเนินการ
ฉาบผิวสเลอรีซีลตอไป 

(2)    ดําเนินการฉาบผิวสเลอรีซีลทับบนผิวทางชั้นแรก  สําหรับผิวทางชั้นแรกที่กอสรางใหม 
การฉาบผิวสเลอรีซีลทับ ควรดําเนินการในระยะเวลาไมนอยกวา  4  วัน และไมมากกวา  4  สัปดาห  ฉะนั้น
การลาดฉาบแอสฟลตอิมัลชัน  โดยวิธี  Fog  Spray  ควรดําเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสมกอนฉาบผิว
สเลอรีซีล 

(3)   กอนที่จะฉาบผิวสเลอรีซีล  ใหทําความสะอาดผิวทางที่จะฉาบผิวสเลอรีซีลทับดวยเครื่อง
กวาดฝุน  และถาจําเปนใหใชน้ําลางเพื่อกําจัดวัสดุที่หลุดหลวมสิ่งสกปรกตางๆ ออกใหหมด 

(4)  การฉาบผิวสเลอรีซีล  ถาผิวทางที่จะฉาบนั้นแหง ใหพนน้ําลงไปแตเพียงบาง ๆ พอเปยก
ชื้นเทานั้น  อยาใหมีน้ําขังบนผิวทางที่จะฉาบทับ 

(5)  สวนผสมสเลอรี  เมื่อฉาบบนผิวทางแลว  ตองมีสวนผสมคงที่ตามที่ตองการ 
(6)  วัสดุที่ผสมแลวตองกระจายอยางสม่ําเสมอในเครื่องฉาบ  และตองมีปริมาณมากพอ

ตลอดเวลา  เพื่อใหฉาบไดเต็มความกวางที่ตองการ 
(7)  วัสดุที่ผสมแลวตองไมเปนกอง ไมเปนกอน หรือมีหินที่ ไมถูกผสมกับแอสฟลตอิมัลชันตอง

ไมมีการแยกตัวระหวางแอสฟลตอิมัลชันและสวนละเอียดออกจากหินหยาบ  ตองไมมีหินหยาบตกอยู
สวนลางของวัสดุผสม ถามีกรณีดังกลาวขึ้นจะตองตักวัสดุผสมนี้ออกจากผิวทาง 

(8)   ตองไมมีรอยครูด เชน  อาจเกิดจากหินกอนใหญเกินไปปรากฏใหเห็นบนผิวที่ฉาบ
เรียบรอยแลว  ถาเกิดกรณีเชนนี้ตองทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอย  นายชางผูควบคุมงานอาจสั่งให
ใชตะแกรงรอนมวลรวมกอนนํามาผสม 

(9)  การกอสรางรอยตอ   รอยตอตามยาวหรือตามขวางตองไมเปนสันนูนสูงเกินไป  หรือ
มองเห็นชัดเจนดูไมเรียบรอยถาเกิดกรณีดังกลาวเชนนี้  และจําเปนตองใชกระสอบลากหรือเครื่องลากชนิด
อ่ืน ตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางจากนายชางผูควบคุมงาน 

(10)  การฉาบดวยมือ   ในกรณีเครื่องฉาบทําการฉาบไมได  เพราะสถานที่จํากัด การใชเครื่อง
ฉาบดวยมือตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

(11)  ในการฉาบผิวสเลอรีซีล  ชนิดที่  2  หรือการฉาบผิวสเลอรีซีล   ชนิดที่ 3 คร้ังที่ 1 แลว ให
บดทับดวยรถบดลอยางเต็มผิวหนาไมนอยกวา 5 เที่ยว โดยเริ่มบดทับไดเมื่อไมมีสวนผสมสเลอรีติดลอรถ
บด  แตตองไมขามวัน 
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สําหรับการฉาบผิวสเลอรีซีล  ชนิดที่  3  คร้ังที่ 2  ใหดําเนินการฉาบผิวโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทํา
ได  แตตองไมเกินกวา 4 สัปดาห หลังจากฉาบผิวครั้งที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว  การฉาบผิวครั้งที่ 2 นี้ โดย
ปกติไมตองบดทับ 

(12) การบม  ใหบมผิวสเลอรีซีล  ไวระยะเวลาหนึ่งกอนเปดใหการจราจรผาน จนกวาผิวสเลอรี
จะแตกตัวโดยสมบูรณ    แลวเปดใหการจราจรผาน  บริเวณที่มีความจําเปนตองใหการจราจรผานไดกอน 
เชน ทางแยก ทางเชื่อม  ก็อาจใช ทรายหรือหินฝุนสาดทับได 

ใหตรวจสอบการแตกตัวของแอสฟลตอิมัลชันในสเลอรีซีล โดยการดูการเปลี่ยนสีของสวนผสม
จากสีน้ําตาลเปนมีดํา และปราศจากน้ําในสวนผสม  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซับน้ําบนผิว
สเลอรีซีล  ถาไมมีน้ําเหลือปรากฏ ใหเปดการจราจรได  โดยปกติไมควรเกิน 3 ชั่งโมง  ระยะเวลาในการบม
ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
 

4.8.2.1.3   ขอควรระวัง 
4.8.2.1.3.1  ในการใชคัตแบกแอสฟลต  เนื่องจากคัตแบกแอสฟลตนั้นติดไฟไดงาย          

การปฏิบัติงานจะตองระมัดระวังมิใหเปลวไฟมาถูกได  ทั้งในขณะตมหรือขณะลาดคัตแบกแอสฟลต 

4.8.2.1.3.2  การขนสงคัตแบกแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum  โดยเฉพาะการขนขึ้น
และขนลงตองระมัดระวังไมใหถังบรรจุแอสฟลตอิมัลชันถูกกระทบกระเทือนรุนแรง  เพราะอาจจะทําให
แอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 

4.8.2.1.3.3  การใชแอสฟลตอิมัลชันแบบบรรจุถัง  Drum  กอนถายแอสฟลตอิมัลชันลงใน
เครื่องพนแอสฟลต  ควรกลิ้งถังไปมาหรือกวนใหเขากันเสียกอนทั้งนี้เพื่อใหแอสฟลตอิมัลชันมีลักษณะ
เดียวกันทั่วถัง  หากใชไมหมดถังควรปดฝาใหแนน  เพื่อปองกันน้ําในแอสฟลตอิมัลชันระเหยออกไป  ทําให
แอสฟลตอิมัลชันแตกตัว  และหมดคุณภาพการเปนแอสฟลตอิมัลชันได 

4.8.2.1.3.4  หลังจากลาดแอสฟลตประจําวัน  ควรดูดแอสฟลตในเครื่องพนแอสฟลตออกให
หมดแลวลางเครื่องพนแอสฟลตโดยเฉพาะที่ทอพนแอสฟลต  การลางควรใชน้ํามันกาดหรือสารทําละลาย
ใด ๆ  สูบผานทอตาง ๆ  ของเครื่องพนแอสฟลตเพื่อสวนที่ตกคางอยูออกใหหมดทั้งนี้เพื่อปองกันแอสฟลต
เกาะติดแนน  ทําใหไมสะดวกในการใชงานตอไป  และชวยปองกันไมใหถังบรรจุแอสฟลตในเครื่องพน
แอสฟลตถูกกรดในแอสฟลตอิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได 

4.8.2.1.3.5  ในการผสมน้ํามัน  ( Cutter )  กับแอสฟลต  ใหดําเนินการตามรายละเอียดในขอ  
4.8.2.1.3.4  โดยเครงครดั  เพื่อปองกันอันตรายจากการลุกไหม 
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4.8.3      การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
4.8.3.1      วิธีการวัดปริมาณงาน 

       การวัดปริมาณงานผิวแบบเคพซีล  ใหคิดจากพื้นที่ตามที่ไดกอสรางจริงตามปริมาณงานมี
หนวยเปนตารางเมตร 
4.8.3.2      วิธีการจายคางาน 

      การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่นๆ ที่
จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละ
งวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 

      สําหรับงานผิวแบบเคพซีล  สามารถแบงจายไดโดยเมื่อทําการกอสรางผิวทางชั้นแรก ( ชั้นเซอร
เฟสทรีตเมนต ) แลวเสร็จ  ใหจายไดรอยละ 40 ( ส่ีสิบ ) 
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4.9 งานผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต 
(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 

       หมายถึง   การกอสรางผิวทางคอนกรีต  ทั้งที่เสริมเหล็กและไมเสริมเหล็ก บนชั้นทางใดๆ ที่
เตรียมไวแลว ดวยสวนผสมปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีตที่มีคุณภาพที่กําหนดใหไดแนว และรูปราง  ตามที่
แสดงไวในแบบ 

4.9.1        วัสดุ 
4.9.1.1        ปูนซีเมนต 

        ปูนซีเมนต  ที่ใชตองเปนไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ปูนซีเมนตปอรตแลนด
มาตรฐานเลขที่ มอก. 15 ปูนซีเมนตที่ใชตองเปน ประเภท อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

        ประเภทที่  1  ปูนซีเมนตที่ใชในการกอสรางทําคอนกรีตหรือทําผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ไมตองการ
คุณภาพพิเศษ 

        ประเภทที่  3  ปูนซีเมนตที่ใหความตานแรงสูงเร็วในระยะแรก 
        ประเภทที่  5  ปูนซีเมนตที่ทนซัลเฟสสูงได 
        หรือปูนซีเมนตปอรตแลนดอ่ืนใด ที่มีคุณสมบัติเทียบเทา หรือระบุไวในแบบเปนอยางอื่น 

โดยทั่วไปแลว ใหปูนซีเมนตประเภทที่  1  ในงานกอสรางผิวทางคอนกรีตแลวใชปูนซีเมนต ประเภทที่ 5  ใน
สวนผสมคอนกรีตของสวนที่ปองกันการกัดกรอนของน้ําเค็ม ดินเค็ม หรือสภาวะแวดลอมที่มีซัลเฟสสูงดัง
ระบุในแบบ สําหรับปูนซีเมนต ประเภทที่ 3   นั้น จะใชแทนปูนซีเมนตประเภทที่ 1  ในกรณีพิเศษและโดย
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรนายชางผูควบคุมงานเทานั้น 

    ปูนซีเมนตที่ใชจะตองเปนประเภทและเครื่องหมายการคาเดียวกัน  ผลิตจากโรงงานและ
แหลงวัสดุเดียวกัน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานเปนอยางอื่น 
          ปูนซีเมนตผงหรือปูนซีเมนตถุงซึ่งใชในแตละครั้ง      จะตองไมเปนเม็ดหรือเปนกอนหามนํา 
ปูนซีเมนตถุงเกาที่เปดใชแลวมาใช 

4.9.1.2        น้ํา 
         น้ําที่ใชในการผสมละบมคอนกรีตตองสะอาด ปราศจาก น้ํามัน กรด ดาง เกลือ น้ําตาล 

วัชพืช หรือสารอื่นใดซึ่งอาจเปนอันตรายตอคอนกรีตหรือเหล็กเสริม 
         น้ําที่นํามาใชตองเปนน้ําจากแหลงเดียวกันและเมื่อทําการทดสอบ  AASHTO T 26 :Quality 

of Water to be used Concrete  ตองมีความเขมขนของสารละลายตางๆ  ในน้ําไดไมเกินกวากําหนด น้ํา
จากตางแหลงนํามาใชจะตองไดรับความยินยอมจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

          น้ําที่ขุนหากจะนํามาใชตองทําใหตกตะกอนเสียกอนและความขุนของน้ําตองไมเกิน 2,000 
ppm. 
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      ในกรณีที่ไมสามารถจะหาน้ําที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดนี้ไดหรือในกรณีที่สงสัยวาอาจมี
คุณภาพคุณสมบัติไมเหมาะสมหรือบมคอนกรีต  ใหทําการทดสอบคุณภาพน้ําตาม  AASHTO T 106 :  
Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortar  โดยการหลอแทงคอนกรีตรูปลูกบาศกถาความ
ตานแรงอัดของแทงคอนกรีตรูปลูกบาศก  ซึ่งหลอโดยน้ําที่เก็บทดสอบมีอายุ 7 วัน และ 28 วัน มีคาไมนอย
กวารอยละ 90 ของความตานแรงอัดของแทงคอนกรีตรูปลูกบาศก ที่หลอโดยน้ํากลั่น ก็ใหถือวาน้ํานั้น
สามารถจะใชผสมหรือบมคอนกรีตได 
        ในกรณีน้ําจากแหลงธรรมชาติมาใชผสมหรือบมคอนกรีต  ใหทําการทดสอบคุณภาพน้ําอยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 
 

4.9.1.3      สารผสมเพิ่ม 
       สารผสมเพิ่มที่ใชในงานคอนกรีตหากมีระบุใหใชไวในแบบจะตองไดรับความเห็นชอบจากนาย

ชางผูควบคุมงานกอน 
       สารผสมเพิ่มที่ใชควรมีคุณสมบัติในการลดปริมาณน้ําที่ใชในสวนผสมคอนกรีตหรือเพิ่มความ

คลองตัวในการเท หรือการเยิ้มตัว หรือการขยายตัวของคอนกรีต 
       สารผสมเพิ่มที่ใชจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมสารเคมีผสมเพิ่ม

สําหรับคอนกรีต  มาตรฐานเลขที่  มอก. 733 สวนประกอบของสารเคมีเพิ่มจะตองไมมีสารเคมีในปริมาณที่
อาจจะเปนอันตรายตอเหล็กเสริมและปูนซิเมนต 

       สําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนผสมเพิ่มที่ใชจะตองไมมีแคลเซียมคลอไรดผสมอยูใน
องคประกอบทางเคมีของสารผสมเพิ่มนั้น และตองไมมีอนุมูลคลอไรดชนิดอื่น ๆ ปนอยูเกิน รอยละ 0.5 โดย
น้ําหนักของสารผสมเพิ่มนั้น 

       ในกรณีที่ไมไดระบุปริมาณของฟองอากาศในสวนผสมคอนกรีตไวในแบบ  อัตราสวนของสาร 
ผสมเพิ่มที่ใชจะตองไมกอใหเกิดการกักกระจายฟองอากาศในสวนผสมคอนกรีตเกินรอยละ 3 โดยปริมาตร 

       สารผสมเพิ่มทุกชนิดตองใชตามคําแนะนําของโรงงานผูผลิต หากผลการใชสารผสมเพิ่มใน
งานคอนกรีตไมเปนไปตามที่ตองการ นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการใชสารผสมเพิ่มชนิด
ดังกลาว 

       ผูรับจางตองเสนอตัวอยางขอมูลจําเพาะ  และองคประกอบทางเคมีของสารผสมเพิ่มที่
ตองการใช รวมทั้งหลักฐานการทดลองคุณสมบัติตางๆ  ของคอนกรีตที่ใชสารผสมเพิ่มดังกลาวใหนายชางผู
ควบคุมงานอาจพิจารณาเปนเวลาไมนอยกวา  30 วัน กอนจะเริ่มงานกอสราง ซึ่งผูรับจางมีความประสงค
จะใชสารผสมเพิ่มนั้น 
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       ขอมูลจําเพาะของสารผสมเพิ่ม  อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1)  ชนิดของสารผสมเพิ่ม  ชื่อและองคประกอบทางเคมี  เครื่องหมายการคา และโรงงาน
ผูผลิต 
 (2)  ปริมาณ  วิธีการใช  และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงปริมาณวิธีการใช 
 (3)  ปริมาณของอนุมูลคลอไรด ในสารผสมเพิ่ม 
 (4)  ปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้น  ในคอนกรีตเมื่อใชสารผสมเพิ่ม 

1.9.1.4 มวลรวมละเอียด 
มวลรวมละเอียดตองประกอบดวย เม็ดทรายธรรมชาติหรืออนุภาคของหิน  ที่มีลักษณะเปน

กอนกลม หรือเหลี่ยม ไมแบนเปนเกล็ด มีผิวหยาบ และเม็ดแข็ง ทนทาน สะอาด ปราศจากฝุนผงเคลือบ  
มวลรวมละเอียดจากแหลงวัสดุตางแหลงกัน หามนํามาผสมกัน หรือกองรวมกันเปนกองเดียวกัน หรือใช
รวมกันในงานกอสรางที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยไมไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

      หากไมไดระบุคุณสมบัติเปนอยางอื่น มวลรวมละเอียดที่ตองคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1)  ตองไมมี  ดิน  เถาถาน  สารอินทรียตาง ๆ ดาง สารอนินทรียจําพวกอนุมูลคลอไรด หรือส่ิง

ปลอมปนอื่นใด  ซึ่งอาจกอใหเกิดผลอันไมพึงประสงคกับคอนกรีต  หรือเหล็กเสริมไดเกินกวาที่กําหนดไวใน 
   ส่ิงปลอมปนอื่นๆ เชน Shale, Alkali, Coated Grains, Soft and  Flaky Particles  ที่ทําให

ความแข็งแรงของคอนกรีตลดลงเกินกวารอยละ 5 เมื่อเทียบกับความแข็งแรงของคอนกรีตที่ปราศจากสิ่ง
แปลกปลอมนั้นๆ  

การทดสอบหาปริมาณสูงสุดของสิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด ใหดําเนินการอยางนอยทุก
คร้ังที่มีการเปลี่ยนแหลงวัสดุหรือตามความจําเปน 

(2)  มีคาของสวนที่ไมคงทน  (Loss)  เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 213  “วิธีการทดลองหาคา
ความคงทน (Soundness) ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต จํานวน 5 รอบ ไมเกินรอยละ 9  

มวลรวมละเอียดจากแหลงเดิม ที่มีหลักฐานแสดงผลการทดลองหาความคงทนวาใชไดอาจจะ
ยกเวนไมตองทดลองอีกก็ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของกรมทางหลวง ที่จะใชผลการทดลองเดิมที่มีอยู 

(3)  สะอาด  ปราศจากอินทรียวัตถุเจือปนในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอคอนกรีตโดยเมื่อ
ทดลองตาม ทล.-ท. 201   “วิธีการทดลองหา  Organic Impurities  ในทรายสําหรับคอนกรีต”  แลวใหสีซึ่ง
ไมแกกวาสีมาตรฐาน 

(4)  มีขนาดคละ เมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 201   “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผาน
ตะแกรงแบบไมลาง”  

 
 
 



           154

4.9.1.5      มวลรวมหยาบ 
       มวลรวมหยาบตองประกอบดวย หินยอย กรวด หรือกรวดยอย ที่มีลักษณะที่กอนเหลี่ยมหรือ

กอนกลม มีเนื้อแข็ง เหนียว ไมผุ ไมมีลักษณะแบนหรือยาวมากเกินไป สะอาด ไมมีฝุนผง หรือส่ิงอื่นใด
เคลือบผิว  มวลรวมหยาบตางชนิดกันหามนํามาผสมกันหรือกองรวมกันเปนกองเดียวกัน  หรือรวมกันใน
งานกอสรางที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยไมไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานกอน 

 
        หากมิไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอื่น มวลรวมหยาบที่ตองใช  มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

           (1)  มีคาความสึกหรอ  เมื่อทดลองตาม ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ 
Coarse Aggregate  โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion”  ไมเกินรอยละ  40 

  (2)  ไมเปนหิน หรือกรวด ชนิดเนื้อหยาบพรุนโดยที่เมื่อผานการทดลองแชน้ําไวเปน เวลา 24 
ชั่วโมง น้ําหนักของมวลรวมนั้นจะตองไมเพิ่มข้ึนจากเดิมเกินกวารอยละ 10 

  (3)  มีคาของสวนที่ไมคงทน  (Los)  เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 213 “วิธีการทดลองหาความ
คงทน(Soundness)  ของมวลรวม”  โดยใชโซเดียมซัลเฟต  จํานวน 5 รอบ ไมเกินรอยละ 9 

มวลรวมหยาบจากแหลงเดิมที่มีหลักฐานแสดงผังทดลองหาความคงทนวาใชได  อาจจะ
ยกเวนไมตองทดลองอีกก็ได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของกรมทางหลวงที่จะใชผลการทดลองเดิมที่มีอยู 

 (4)  ตองไมมีวัสดุอันไมพึงประสงคอ่ืนใดเจือปนอยูเกินกวาปริมาณที่กําหนดไว 
 การทดสอบหาปริมาณสูงสุดของวัสดุไมพึงประสงคในมวลหยาบ  ใหดําเนินการอยางนอยทุก

คร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงแหลงวัสดุหรือตามความจําเปน 
 (5)  มีขนาดคละ เมื่อทดลองตาม  ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผาน

ตะแกรงแบบไมลาง’’ เปนไปตารางที่ 4.9-5 สวนขนาดของมวลรวมหยาบที่ใชที่ไมไดระบุในแบบ หรือนาย
ชางผูควบคุมงานไมไดแนะนําใหใช ควรเลือกขนาดใหเหมาะสม 

(6) หามกองมวลรวมหยาบกีดขวางการจราจร การกองมวลรวมหยาบจะตองปองกันไมมีวัสดุ
ปะปน หากตองลางใหสะอาดกอนนํามาใชงาน  มวลรวมหยาบตางชนิดและขนาดใหแยกคนละกอง  ถา
เกิดการแยกตัวก็ใหคลุกเคลาใหเขากันใหม 

4.9.1.6      เหล็กเสริม 
       เหล็กเสริมในงานผิวทางคอนกรีต จะตองเปนตระแกรงเหล็กกลา   หรือตะแกรงเหล็กเสน และ

จะตองมีเหล็กเดือย เหล็กยึด และสวนประกอบอื่น ๆ ที่จําเปนตามที่กําหนดไวในแบบ ปลายแผงตะแกรง
ลวดเหล็กกลา   หรือตะแกรงเหล็กเสน  จะตองอยูหางจากขอบของแผงคอนกรีตทุกดานไมเกิน  50 
มิลลิเมตร 
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4.9.1.6.1   ตะแกรงลวดเหล็กกลา  
                 หากไมไดระบุไวเปนอยางอื่น  ตะแกรงลวดเหล็กกลาจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต  มาตรฐานเลขที่  มอก 737 
                 ลวดที่ใชตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริม
คอนกรีต  มาตรฐานเลขที่  มอก 747  และขนาดของลวดที่เล็กที่สุดที่จะนํามาใชจะตองไมมีขนาดเล็กกวา
ขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 3.15 มิลลิเมตร  และพื้นที่หนาตัดระบุ 7.74 ตารางมิลลิเมตร 
                 ในกรณีที่ลวดเหล็กของตะแกรงลวดเหล็กกลามีการทาบเหลื่อม ( Lapped Splices )  ตองจดัให
มีการทาบเหลื่อม  โดยมีความยาวของการทาบเหลื่อมไมนอยกวา 40 เทาของเสนผาศูนยกลางของเสนลวด  
และไมนอยกวาระยะเรียงของเสนลวดตามขวางในแนวตั้งฉาก ( Cross Wire ) + 50 มิลลิเมตร 
                  ปริมาณของลวดเหล็กที่คิดคํานวณจากพื้นที่หนาตัดระบุ  และการจัดระยะเรียงระหวางลวด
เหล็กในแตละทิศทาง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ 
                  จุดเชื่อมของตะแกรงลวดเหล็กกลาจะตองมีความแข็งแรงและไมหลุดจากกันในระหวางการ
ขนสงและการจับวางในขณะทํางาน  การหลุดจากจุดเชื่อมในขณะทํางานไมวาจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็
ตามไมถือเปนสาเหตุของการไมยอมรับของ  ( Reject ) ถาปริมาณจุดเชื่อมที่หลุดตอตะแกรงลวดเหล็กกลา 
1 แผงมีจํานวนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนจุดเชื่อมทั้งหมด   หรือตะแกรงลวดเหล็กกลาที่มีลักษณะเปน
มวนจะยอมใหมีปริมาณของจุดเชื่อมที่หลุดจากกันไดไมเกินรอยละ 1 ของจุดเชื่อมในพื้นที่ 14  ตารางเมตร 
นอกจากนี้ตลอดความยาวของเสนลวดเสนหนึ่งเสนใดจะยอมใหมีจุดเชื่อมหลุดจากกันได  ไมเกินครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนจุดเชื่อมทั้งหมดที่ยอมใหหลุดจากกันไดในแผงนั้น ๆ 
                   ในขณะที่ทําการวางตะแกรงลวดเหล็กกลาเพื่อกอสรางผิวทางคอนกรีต แผงตะแกรงลวด
เหล็กกลาจะตองมีลักษณะเปนแผงเรียบ  ไมมวนงอ หรือบิดเบี้ยวในทุกทิศทาง 
                   ความหนาของคอนกรีตที่ปดทับตะแกรงลวดเหล็กกลา ใหถือตามที่ไดแสดงไวในแบบ
เชนเดียวกับกรณีของการใชตะแกรงเหล็กเสนเปนเหล็กเสริมทุกประการ 

4.9.1.6.2 ตะแกรงเหล็กเสน 
      เหล็กเสนที่ทําตะแกรงเหล็กเสนจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เหล็กเสนกลม   มาตรฐานเลขที่  มอก. 20  หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เหล็กขอออย มาตรฐาน
เลขที่  มอก. 24  มีขนาดและระยะเรียงตามที่แสดงไวในแบบ 

4.9.1.6.3  เหล็กเดือย  
     เหล็กเดือยตองเปนเหล็กเสนกลมที่มีคุณสมบัติตาม  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เหล็กเสนกลม   มาตรฐานเลขที่  มอก. 20   มีผิวเรียบ ปราศจากครีบ บ้ัง หรือสวนคดงออื่น ๆ ซึ่งจะทําให
เกิดการยึดติดในคอนกรีต กอนที่จะนํามาใชงาน คร่ึงหนึ่งของความยาวของเหล็กเดือยแตละทอนจะตองทา
ดวยแอสฟลต   หรือจะใชสีน้ํามันทากอนแลวทาทับดวยจาระบีอีกชั้นหนึ่งก็ได 
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4.9.1.6.4  เหล็กยึด 
      เหล็กยึดตองเปนเหล็กขอออยที่มีคุณสมบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เหล็กขอออย

มาตรฐานเลขที่  มอก. 24 

4.9.1.7    ปลอกเหล็กเดือย 
      ปลอกเหล็กเดือยจะตองเปนโลหะหรือวัสดุสังเคราะหที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผู

ควบคุมงานกอนจะนํามาใชงาน    ปลอกเหล็กเดือยจะตองออกแบบใหสวมเหล็กเดือยเขาไปไดลึกไมนอย
กวา 50 มิลลิเมตร ปลายขางหนึ่งปด และยึดปลอกใหมีชองวางภายในจากปลายเหล็กเดือยที่สวมไวถึง
ปลายปลอกเหล็กเดือยขางที่ปดเปนระยะเทากับความกวางของรอยตอหรืออยางนอย 25 มิลลิเมตร 
ปลอกเหล็กเดือยจะตองเปนแบบที่ไมโกง หรือชํารุดเสียหายในระหวางการกอสราง  การจัดวางจะตอง
เปนไปตามที่กําหนด หนาไมนอยกวา 2.5 มิลลิเมตร 

4.9.1.8    วัสดุสําหรับใสรอยตอ 

4.9.1.8.1 วัสดุอุดรอยตอ  ( Joint Filler ) 
      วัสดุที่ใชอุดรอยตอเผื่อขยายจะตองมีคุณสมบัติตาม  ทล.- ก. 301  “ขอกําหนดของวัสดุ

สําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายสําหรับงานคอนกรีต ชนิดไมปล้ินและยืดหยุน  มีแอสฟลตเปนสวนประกอบ”   
และจะตองเจาะรูใหสอดเหล็กเดือยได วัสดุอุดรอยตอแตละรอยจะตองเปนแผนเดียวตลอด  มีความยาว
และความลึกตามที่ระบุไวในแบบ  เวนแตนายชางผูควบคุมงานจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

       ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหใชวัสดุอุดรอยตอมากกวา 1 แผนในรอยตอเดียวกัน  จะตองเปน
ปลายที่ตอกันใหแนนสนิท หรือทําใหตอกันแนนโดยวิธีการอื่นใดที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

4.9.1.8.2 วัสดุทารอยตอ   ( Joint Primer ) 
      วัสดุทารอยตอ  ตองเปนวัสดุที่มีความสามารถในการไหลแทรกซึมเขาไปในรูพรุนของคอนกรีต

ไดสูง  เมื่อทดลองทาทาบทับไปบนผิวคอนกรีตจะตองแหงภายใน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส  
และเมื่อนํามอรตารบลอกที่ทาดวยวัสดุทารอยตอ  ประกบชิ้นทดสอบของวัสดุยาแนวรอยตอชนิดเทรอนที่
ผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว  มาดําเนินการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวโดยวิธีการทดสอบการยึดเหนี่ยว
โดยสมบูรณตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน  
มาตรฐานเลขที่  มอก. 479  โดยอนุโลมแลว  ตองไมเกิดรอยราว ( Cracking )                   หรือการแยกตัว 
( Separating )   หรือรอง ( Opening )  อยางหนึ่งอยางใดลึกเกินกวา 6.4 มิลลิเมตร ณ จุดหนึ่งจุดใด
ระหวางชิ้นทดสอบมอรตารบล็อกในระหวางการทดสอบ 

       หามใชแอสฟลตอิมัลชันเปนวัสดุทารอยตอ  วัสดุอ่ืนใดที่จะนํามาใชเปนวัสดุทารอยตอได
จะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบกอน 
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4.9.1.8.3 วัสดุยาแนวรอยตอ  ( Concrete Joint Sealer ) 
       วัสดุยาแนวรอยตอตองเปนชนิดเทรอน ( Hot Poured Elastic Type )  มีคุณสมบัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวัสดุยารอยตอ คอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน  มาตรฐานเลขที่  มอก. 479  และ
ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอนนํามาใชงาน     

4.9.1.9     วัสดุที่ใชคลุมในการบมคอนกรีต 
        หากไมไดระบุหรือขออนุญาตไวเปนอยางอื่น  วัสดุที่ใชคลุมในการบมคอนกรีตใหเปนดังนี้ 

4.9.1.9.1  กระสอบ 
       กระสอบที่ใชตองทํามาจากปานหรือปอ และในขณะที่นํามาใช  จะตองอยูในสภาพดีไมเปรอะ

เปอนดินโคลนหรือวัสดุอ่ืนใด  ซึ่งจะทําใหกระสอบนั้นดูดซึมน้ําไมดี  ไมประกอบดวยวัสดุที่อันตรายตอ
คอนกรีต  เมื่อจุมหรือลาดน้ําสามารถดูดน้ําไดดีมีคุณสมบัติตาม  AASHTO M 182  :  Burlap Cloth made 
From Jute  or  kenaf  หรือเทียบเทา 

4.9.1.9.2 สารเหลวบมคอนกรีต ( Liquid Membrane - forming Compounds ) 
      สารเหลวบมคอนกรีตจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสารเหลวบม

คอนกรีต  มาตรฐานเลขที่  มอก. 841 

4.9.2        เครื่องจักรและเครื่องมือ 
      เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงานจะตองมีสภาพไดดี  โดยจะตองผานการ

ตรวจสอบและหรือตรวจปรับ  และนายชางผูควบคุมงานอนุญาตใหใชได  ในระหวางการกอสรางผูรับจาง
ตองบํารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

4.9.2.1      โรงงานผสมคอนกรีตแบบชุดและเครื่องมืออื่น ๆ ( Batching Plant and Equipment ) 
      วัสดุตางๆ ของสวนผสมคอนกรีตใหจัดอัตราสวนเปนน้ําหนักทั้งหมด โรงงานผสมคอนกรีตแบบ

ชุดจะตองมียุงใสวัสดุ ( Bin )  และถังชั่งน้ําหนัก ( Hopper ) หรือมีที่กองเก็บวัสดุใหเปนสัดสวนโดยไมผสม
กัน โดยใหมีเครื่องชั่งสําหรับชั่ง ทราย หิน หรือกรวดแตละขนาด  ถาใชปูนซีเมนตเปนถังใหญก็จะตองมีถัง
เก็บที่ปองกันความชื้นได  และเครื่องชั่งน้ําหนักปูนซีเมนตดวย 
                    การชั่งวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใชในการผสมคอนกรีต  จะตองดําเนินการตามที่นายชางผูควบคุมงาน
เห็นสมควร  โดยจะชั่งที่โรงผสมหรือเครื่องผสมก็ไดตามความเหมาะสม  โรงงานผสมคอนกรีตแบบชดุนีอ้าจ
เปนแบบอยูกับที่ก็ได  หรือแบบเคลื่อนที่ก็ได  และจะตองติดตั้งใหไดระดับเพื่อใหเครื่องชั่งทํางานไดละเอียด
และถูกตอง 
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4.9.2.1.1   ยุงใสวสัดุและถังน้ําหนกั 
      ภายในยุงใสวัสดุที่โรงงานผสม จะตองแบงเปนชอง ๆ ใหมากพอที่จะใสวัสดุพวก หิน กรวด 

ทราย  ที่ใชทุกขนาดได  และสามารถปลอยวัสดุลงในถังชั่งน้ําหนักไดสะดวกแนนอนตองมีที่บังคับใหการ
ปลอยวัสดุชาลงได   เมื่อไดปริมาณของวัสดุในถังน้ําหนักเกือบพอกับความตองการและปดใหสนิทเมื่อได
ปริมาณที่ตองการแลว 
                   ถังชั่งน้ําหนักจะตองจัดใหมีชองเปดไวสําหรับใหวัสดุที่เกินความตองการไหลออกไป   และ
จะตองสรางใหสามารถปลอยวัสดุออกจากถังไดหมด 

4.9.2.1.2    เครื่องชั่ง 
       เครื่องชั่งที่ใชในการชั่งน้ําหนักวัสดุพวก หิน กรวด ทราย    และปูนซีเมนต  จะตองเปนแบบ

คาน  และจะตองมีความละเอียดผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนักที่ชั่ง   หามใชเครื่องชั่งซึ่งเปน
แบบที่ใชสปริง  และจะตองจัดใหมีเครื่องเตือนใหทราบดวยวา  วัสดุในถังชั่งน้ําหนักมีปริมาณมากเกือบจะ
พอกับความตองการแลว  เครื่องชั่งจะตองเริ่มเตือนเมื่อน้ําหนักยังขาดอยูอีกอยางนอย  100  กิโลกรัม  กอน
จะเต็มพิกัดและเมื่อน้ําหนักเกินพิกัด 25  กิโลกรัม  เครื่องชั่งและเครื่องเตือนจะตองอยูในตําแหนงที่ผู
ควบคุมเครื่องผสมมองเห็นไดชัดเจนในขณะทํางานและสามารถจะเขาถึงจุดควบคุมตาง ๆ ไดสะดวก 
                   ผูรับจางจะตองจัดหาตุมน้ําหนักมาตรฐานขนาด 25  กิโลกรัม  เปนจํานวนอยางนอย  10  ตุม
ไวที่หนางาน  เพื่อใชตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง 
                   การคิดน้ําหนักปูนซีเมนต  อาจจะใชวิธีชั่งโดยตรง  หรือการนับจํานวนถุงบรรจุมาตรฐานก็ได  
โดยทั่วไปปูนซีเมนตบรรจุถุงมาตรฐานจะหนัก  50  กิโลกรัม   ถาใชวิธีชั่งก็จะมีเครื่องชั่งและถังสําหรับชั่ง
ปูนซีเมนตตางหากพรอมทั้งรางและเครื่องมืออ่ืน ๆ  เพื่อใชสําหรับปลอยใหปูนซีเมนตออกจากถังชั่งไปสู
เครื่องผสม  การดําเนินการในเรื่องนี้จะตองใชวิธีการที่เหมาะสม  และไดรับความเห็นชอบจากนายชางผู
ควบคุมงาน 
                    การชั่งวัสดุลงผสมในเครื่องผสมแตละเครื่อง  จะตองใหไดตามที่กาํหนดโดยยอมใหมีความ
คลาดเคลื่อนในการชัง่ปนูซีเมนตไมเกนิรอยละ 1  และวสัดุหิน  กรวด  และทรายไมเกินรอยละ 2 
 
4.9.2.2     เครื่องผสมคอนกรีต ( Mixer ) 

       การผสมคอนกรีตทั้งหมดจะตองใชเครื่องผสม  ซึ่งจะผสมในโรงผสมที่หนางานหรือใชรถผสมก็
ได  เครื่องผสมแตละเครื่องจะตองมีแผนปายของบริษทัผูผลิต แสดงถึงความจุของโมที่ใชผสมคอนกรีต และ
ความเร็วของการหมนุโม 
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4.9.2.2.1    เครื่องผสมทีห่นางาน ( Mixer at Construction Site ) 
      ตองเปนเครื่องผสมซึ่งสามารถผสมวัสดุหิน กรวด ทราย  ปูนซีเมนตและน้ํา  ใหเขาเปนเนื้อ

เดียวกันโดยสม่ําเสมอภายในระยะเวลาที่กําหนด  และสามารถเทคอนกรีตออกได  โดยไมเกิดการแยกตัว  
จะตองจัดใหถังชั่งน้ําหนักตาง ๆ  ถังใสน้ําและที่วัดปริมาณของน้ํา ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 
1 อยูใกลกับเครื่องผสม   ในการผสมคอนกรีตจะตองผสมวัสดุตาง ๆ ใหเขากันดีกอน  แลวจึงผสมน้ําลงไป 
ตองมีคันบังคับอัตโนมัติบังคับไมใหคอนกรีตออกจากเครื่องผสมจนกวาวัสดุทุกอยางจะผสมกันครบตาม
กําหนดเวลาที่ตองการ  และจะตองมีเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับใชในการเทคอนกรีตลงบนชั้นทางที่เตรียม
ไวแลว 
                 ใหทําความสะอาดเครื่องผสมเปนครั้งคราวและใหตรวจสอบสภาพภายในของเครื่องผสมทุกวัน 
ใบมีดในเครื่องผสมจะตองเปลี่ยนใหม  ถาสึกหรอเกินกวารอยละ 10 
 
4.9.2.2.2    เครื่องผสมแบบโรงผสม  ( Central  Plant  Mixer ) 

      เครื่องผสมแบบโรงผสม   จะตองเปนแบบซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
สามารถผสมวัสดุหิน กรวด ทราย  ปูนซีเมนตและน้ํา  ใหเขาเปนเนื้อเดียวกันสม่ําเสมอภายในระยะเวลาที่
กําหนด  และสามารถเทคอนกรีตออกได  โดยไมเกิดการแยกตัว  เครื่องผสมจะตองมีที่ต้ังเวลาซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบแลว  โดยที่ต้ังเวลานี้จะบังคับใหการผสมวัสดุตาง ๆ  เขากันดีจนครบตามเวลาที่กําหนด  
ระบบการใสน้ําจะใชถังตวงที่ขีดบอกปริมาตรที่แนนอนหรือจะใชมาตรวัดก็ได   ซึ่งไมจําเปนจะตองเปน
สวนประกอบของเครื่องผสม 
                 ใหทําความสะอาดเครื่องผสมเปนครั้งคราวและใหตรวจสอบสภาพภายในของเครื่องผสมทุกวัน 
ใบมีดในเครื่องผสมจะตองเปลี่ยนใหม  ถาสึกหรอเกินกวารอยละ 10 
 
4.9.2.2.3     รถผสมคอนกรีต ( Truck  or  Transit  Mixers ) 

       รถผสมคอนกรีตจะตองมีเครื่องนับจํานวนรอบ  สําหรับนับจํานวนรอบที่โม   หรือใบมีดในโม
หมุนไดอยางถูกตอง  เครื่องนับจํานวนรอบจะทํางานเมื่อเร่ิมผสมคอนกรีตตามอัตราความเร็วของโมหรือ
ใบมีดในโมที่กําหนดขึ้น  สําหรับการผสมคอนกรีตนั้น ๆ ปริมาณของคอนกรีตในโมที่ผสมแตละครั้งตองไม
เกินรอยละ 60  ของความจุของโม   เครื่องผสมนี้ตองสามารถคลุกเคลาวัสดุตาง ๆ ใหเขาเปนเนื้อเดียวกันได
อยางสม่ําเสมอ  และเนื้อคอนกรีตเมื่อเทออกจากโมก็ยังคงสม่ําเสมอดี  โดยไมเกิดการแยกตัว 
                  ตองมีเครื่องวัดปริมาณน้ําที่ใชผสมในแตละโมไดอยางละเอียด  ปริมาณของน้ําที่จะใชจะ
คลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 1  ของปริมาณน้ําที่กําหนด  เวนแตรถนี้จะใชในการกวนคอนกรีตเทานั้น 
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4.9.2.3     เครื่องปูและแตงผิวคอนกรีต  ( Finishing Equipments ) 

4.9.2.3.1      เครื่องปูและแตงผิวชนิดต้ังแบบหลอ  ( Fixed - Form Paving Equipments ) 
       เครื่องปูและแตงผิวชนดิตั้งแบบหลอประกอบดวยเครื่องจักรและเครื่องมือดังตอไปนี้ 
        (1) เครื่องปูคอนกรีตจะตองเปนแบบที่เลื่อนไปมาบนแบบหลอหรือบนรางที่ไดติดตั้งไวขาง

แบบหลอไดดวยตัวเอง ( Self - Propelled )  จะตองมีเครื่องเกลี่ยคอนกรีตตั้งอยู  เพื่อทําการเกลี่ยคอนกรีต
ใหแผกระจายเต็มผิวหนาของแบบไดโดยคอนกรีตไมเกิดการแยกตัว เครื่องเกลี่ยคอนกรีตอาจเปนแบบ
เกลียว       ( Auger )  หรือแบบใบพาย ( Paddle ) ก็ได  เครื่องเกลี่ยคอนกรีตแบบเกลียวจะตองสามารถ
เกลี่ยคอนกรีตใหกระจายออกดานขางซายและขวาอยางสม่ําเสมอโดยไมเกิดการแยกตัว  สําหรับเครื่อง
เกลี่ยคอนกรีตแบบใบพายจะตองสามารถเลื่อนไปมาตามขวาง  ยกขึ้นลงและหมุนรอบตัวเองไดโดยบังคับ
ดวยระบบเครื่องกล  หรือระบบไฟฟา  หรือระบบไฮดรอลิก 

      (2) เครื่องสั่นสะเทือน  จะตองสั่นสะเทือนใหไดเต็มความกวางของแผนพื้นคอนกรีตที่หลอ
ประกอบดวยทุนสะเทือนภายในและแผนสั่นสะเทือน  เครื่องสั่นสะเทือนนี้จะตองเปนแบบที่ติดตั้งกับเครื่อง
ปูคอนกรีต  หรือติดกับเครื่องแตงผิวคอนกรีต  หรืออาจติดกับเครื่องมืออ่ืนใดที่เคลื่อนตามตางหากก็ได  แต
ทั้งนี้ขณะทํางานจะตองระมัดระวังไมใหไปกระทบกับขอบแบบหลอรอยตอ เหล็กเดือยหรือเหล็กยึด และ
สวนประกอบอื่น ๆ ที่จัดเตรียมไว 

      ทุนสั่นสะเทือนภายในจะตองติดตั้งเรียงแถวเต็มความกวางของแผนพื้นคอนกรีตที่หลอ  ที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของหัวจี้ไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  ความถี่ของทุนสั่นสะเทือนตองไมนอย
กวา 5,000 คร้ังตอนาที  ระยะเรียง ( Spacing )  เปนไปตามที่ผูผลิตแนะนําและนายชางผูควบคุมงาน
เห็นชอบแลว  การจี้ทุนสั่นสะเทือนลงบนคอนกรีตจะตองกระทําดวยระบบเครื่องกล  หรือระบบไฟฟา  หรือ
ระบบไฮดรอลิก  หามใชคนงานย่ําบนคอนกรีตเพื่อจี้ทุนสั่นสะเทือนและผูรับจางจะตองจัดเตรียมทุน
ส่ันสะเทือนสํารองไวอยางนอยอีก 2 ทุน  เพื่อชวยอัดแตงคอนกรีตขางขอบแบบหลอใหแนนตัวตลอดแนวที่
เทคอนกรีตดวย 
              แผนสั่นสะเทือน  จะตองติดตั้งไวกับเครื่องแตงผิวคอนกรีต  หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่เคลื่อนตาม
ตางหาก  ความถี่ของแผนสั่นสะเทือนตองไมนอยกวา 3,000 คร้ังตอนาที  สามารถยกขึ้นลงไดโดยไมแตะ
กับผิวคอนกรีตขณะหยุดรอ 

      (3) เครื่องแตงผิวคอนกรีตตามขวาง  จะตองเปนชนิดที่เลื่อนไปมาตามขวางไดดวยตัวเอง  ใช
ปาดและแตงผิวคอนกรีตไดดี จะตองเปนชนิดที่ไดออกแบบไวสําหรับใชแตงผิวคอนกรีต   ซึ่งสามารถลบ
รอยคลื่นบาง ๆ   ที่เกิดจากแผนสั่นสะเทือนได  เครื่องแตงผิวคอนกรีตจะตองวางอยูในระดับที่เอียงลงสู
ดานหลังเล็กนอยไมเกิน 1.5  มิลลิเมตร 

      (4) แผนสั่นสะเทือนชนิดยกเคลื่อนได  ตองทําดวยโลหะหรือวัสดุอ่ืนใดที่แข็งแรงและคงรูปอยู
ไดในขณะสั่นสะเทือน  ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอนนํามาใช 
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      (5) เครื่องปรับแตงความเรียบที่ผิวหนา  อาจเปนชนิดทอนเหล็กกลม  หรือกลองชักวัดความ
เรียบก็ได  ตองมีความยาวมากกวาความกวางของแผนพื้นคอนกรีตที่จะปรับแตงไมนอย 600  มิลลิเมตร  
เครื่องมือชุดนี้กอนนํามาใชจะตองตรวจสอบและตรวจปรับใหไดความเรียบถูกตองตามแนวขวางของถนน
และนายชางผูควบคุมงานเห็นชอบใหใชไดกอน  การใชจะตองระมัดระวังในการปรับแกความเรียบและ
ระดับที่เกี่ยวของ  โดยจะใชก็ตอเมื่อเร่ิมงานตบแตงผิวคอนกรีตแลว 

      (6) เครื่องมือตบแตงชนดิอื่น ๆ จะตองจัดหาไวใหพรอมเมื่อจะเริ่มเทคอนกรีต 

4.9.2.3.2   เครื่องปูและแตงผิวชนิดเลือ่น ( Slip - Form Paving Equipments ) 
      เครื่องปูและแตงผิวชนิดเลื่อน  ตองเปนแบบที่เคลื่อนที่ไดดวยตัวเอง  สามารถเกลี่ยกระจาย

คอนกรีต  ทําคอนกรีตใหแนน  และรีดคอนกรีตใหออกมาเปนรูปรางตามตองการได  ตลอดจนสามารถตบ
แตงคอนกรีตได  เพื่อใหความเรียบและรูปรางของแผนพื้นคอนกรีตตามที่กําหนดไว 
                  อุปกรณสําหรับควบคุมการทํางานของเครื่องปูและแตงผิวแบบเลื่อน  อยางนอยจะตอง
ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ 

(1)  อุปกรณควบคุมความเรว็  ( Velocity  Control ) 
(2)  เครื่องเกลีย่กระจายคอนกรีตแบบเกลียว ( Auger )  เครื่องปาด  ( Oscillating Screed ) 

และระบบควบคุม 
(3)  เครื่องทุนสั่นสะเทือนแบบทุนสัน่สะเทือนและระบบควบคุมการจี้และการสั่นสะเทือน 
(4)  เตารีดและระบบควบคมุการรีดคอนกรีต 
(5)  ระบบควบคุมทิศทางและระดับ ( Alignment  and  Level )  โดยใชระบบ  Hydraulic 

Sensor  หรือระบบอื่นใดที่เหมาะสม 
(6)  เครื่องยิงเหล็กยึด  ( Tie Bar )  และอาจติดตั้งเครื่องวางเหล็กเดือย  ( Dowel Bar )  ดวยก็

ได 
(7)  เครื่องปาดแตงผิวคอนกรีต ( Auto - Float  Attachment   หรือ  Extrusion Plate ) 
เครื่องปแูละแตงผิวชนิดเลื่อน  จะตองไดรับการตรวจสอบ และตรวจปรับใหสอดคลองกับ

ขอแนะนําของบริษัทผูผลิต และนายชางผูควบคุมงานเหน็ชอบแลว  กอนที่จะดําเนินงานคอนกรีต 

4.9.2.4      เลื่อยตัดรอยตอ 
      เลื่อยที่ใชตัดรอยตอจะตองเปนเครื่องที่มีกาํลังสงูเพยีงพอ     สามารถตัดใหไดความลกึตาม

ตองการไดอยางรวดเร็ว  โดยใชใบเลื่อยหวัเพชร  หรือใบเลื่อยกลมชนิดแข็งอื่นใด   ตองจัดใหมนี้าํหลอเลีย้ง
ขณะตัด  และผูรับจางจะตองเตรียมเลื่อยอีกอยางนอยหนึง่เครื่องสํารองไวทีห่นางานในขณะทีท่าํงานตัด
รอยตอ 
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4.9.2.5      แบบหลอคอนกรีต 
      แบบหลอที่ใชตองมีผนังและขอบตรงทําดวยโลหะที่มีความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร  

ยกเวนแบบหลอที่ใชในแนวโคง  อาจทําดวยวัสดุอยางอื่นได  โดยไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุม
งาน  แบบหลอตองมีความสูงมากพอที่จะทําใหความหนาของผิวทางคอนกรีตไดตามที่กําหนดไวในแบบ 
                  แบบโลหะแตละทอนตองยาวไมนอยกวา 3 เมตร หามนําแบบมาตั้งซอนกันเพื่อใหไดความลึก
ของแบบตามที่กําหนดมาใชงาน  ในกรณีที่มีชั้นทรายรองใตผิวทางคอนกรีตความลึกของแบบตองมากกวา
ความหนาของคอนกรีตที่เทอยางนอย 25 มิลลิเมตร เพื่อเผื่อไวสําหรับบางสวนของแบบที่จมลงไปในชั้น
ทราย  สวนในกรณีที่ใชชั้นหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีต  ความลึกของแบบจะนอยกวาความหนาของ
คอนกรีตที่เทไดไมเกิน 10  มิลลิเมตร  และจะตองตั้งแบบใหมั่นคงแข็งแรง การหมุนแบบหลอเพื่อปรับระดับ 
จะตองใชแผนวัสดุที่แข็งแรงหนุนรองรับแบบหลอหามใชล่ิมในการปรับระดับ สําหรับรองที่เกิดจากการหนุน
แบบหากจะเกิดอุดเพื่อปองกันคอนกรีตไหลออก  ใหใชมอรตาร หรือทรายผสมคอนกรีตอุด  หามใชหินฝุน
อุดรอง 
                   แบบตองมีสวนประกอบสําหรับยึดปลายแบบใหแนนสนิทเมื่อตอกัน และใหมีความมั่นคง
แข็งแรงเมื่อต้ังแบบ  ในกรณีที่พบวามีผิวดานบนเยิน บิดงอหรือแตก  ผูรับจางตองขนยายออกโดยทันที  
การซอมแซมจะทําได  ถาไดรับอนุญาตนายชางผูควบคุมงานแลว 
                  การติดตั้งแบบจะตองทําใหรัดกุม  แข็งแรง  และจะตองแนใจวาไมเกิดการรั่วไหลของคอนกรีต
ออกนอกแบบ  ไมวากรณีใด ๆ  ผิวบนของแบบตองไดระนาบ จะแตกตางกันเกิน 3 มิลลิเมตร ในระยะ 3 
เมตรไมได   ไมวาที่จุดใดก็ตามจะคลาดเคลื่อนไปจากแนวที่กําหนดไดไมเกิน  6  มิลลิเมตร  แบบจะตอง
ตรึงใหแนนจนแนใจวาไมมีการเคลื่อนไหว   ในขณะเทคอนกรีตแบบจะตองคงที่ไว ตามระยะเวลาที่
เหมาะสมที่นายชางผูควบคุมงานกําหนด   กอนการดําเนินการถอดแบบอยางไรก็ตามนายชางผูควบคุม
งานจะเปนผูตรวจสอบและอนุมัติ แนว ระดับ ความแข็งแรงของแบบ  กอนดําเนินการเทคอนกรีตทุกครั้ง     
แตการอนุมัติเทคอนกรีตมิไดหมายความวาผูรับจางจะพนความรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายตอ
คอนกรีตอันเนื่องมาจากแบบชํารุดไมแข็งแรงเพียงพอ 

4.9.3    ขอกําหนดในการออกแบบสวนผสมคอนกรีต 

4.9.3.1       ขอกําหนดของสวนผสมคอนกรีต 
       หากไมไดระบุไวเปนอยางอืน่  สวนผสมคอนกรีตจะตองเปนไปตามขอกําหนดดงัตอไปนี ้
       (1)  คอนกรีตจะตองมีคาความตานแรงอัดของแทงตัวอยางคอนกรีตรูปลูกบาศกขนาด 

150x150x150 มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วันไมนอยกวา  32 เมกะพาสคัล   และตองมีคาความตานแรงดัดของ
แทงตัวอยางคอนกรีตรูปคานขนาด 150x150x600  มิลลิเมตร ที่อายุ 28 วันไมนอยกวา  4.2 เมกะพาสคัล   
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       (2)  ขนาดคละของมวลรวมหยาบและละเอียด  อันไดแก หิน หรือกรวด และทรายที่ใชในงาน
ตองอยูในขอบเขตที่กําหนดไว  เมื่อไดกําหนดขนาดคละของมวลรวมที่เหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด และ
ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว  ใหใชขนาดคละของมวลรวมนั้นในการทํางาน โดยมิให
มีการเปลี่ยนแปลง  และหักคาโมดูลัสความละเอียดของทรายเปลี่ยนแปลงเกินจากคาที่กําหนด 0.20 แลว  
จะตองทําการออกแบบสวนผสมใหม 

 (3)  องคประกอบของสวนผสมคอนกรีต  วัสดุตาง ๆ ของสวนผสมคอนกรีต    ใหวัดอัตราสวน
เปนน้ําหนักทั้งหมดของปูนซีเมนต  วัสดุหิน กรวด ทราย ตองเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด  ขนาดหิน หรือ
กรวดที่ใชใหเปนไปตามที่ระบุไว    อัตราสวนระหวาง  วัสดุหิน กรวด ทรายกับปูนซีเมนตจะตองไมมากกวา  
7 : 1 โดยน้ําหนัก   และปูนซีเมนตที่ใชผสมคอนกรีต จะตองมีน้ําหนักไมนอยกวา 350 กิโลกรัมตอคอนกรีต 
1 ลูกบาศกเมตร 

      (4)  อัตราสวนระหวางน้ํากับปูนซีเมนต  คอนกรีตที่ใชตองมีอัตราสวนระหวางน้ํากับปูนซีเมนต   
ไมมากกวา 0.55 โดยน้ําหนัก  ปริมาณน้ําที่ใชในการคิดคํานวณอัตราสวนระหวางน้ํากับปูนซีเมนต  ใหคิด
เมื่อวัสดุหิน กรวด ทราย อยูในสภาพอิ่มน้ําผิวแหง 

      (5) พิกัดความสามารถเทไดของคอนกรีต  คอนกรีตที่ผสมเสร็จแลวตองมีความสามารถเทได
พอเหมาะที่จะอัดใหแนนโดยใชเครื่องมือเทานั้น  คาความยุบตัวของคอนกรีตเมื่อทดลองตาม  ทล.- ท. 304  
“ วิธีทดลองหาความยุบตัวของคอนกรีต ”   ไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร  และไมมากกวา  70  มิลลิเมตร 
                       ในกรณีที่เทคอนกรีตโดยใชเครื่องปูและแตงผิวชนิดเลื่อน   คาความยุบตัวของคอนกรีตตอง
อยูในชวง + 20 มิลลิเมตร   จากคาความยุบตัวของสวนผสมคอนกรีตที่ไดออกแบบไว 

      (6)  การหลอแทงตัวอยางคอนกรีตรูปลูกบาศกขนาด 150x150x150  มิลลิเมตร ใหดําเนินการ
ตาม  ทล.- ม. 303  “ มาตรฐานการหลอแทงคอนกรีตรูปลูกบาศก ”   การทดสอบหาความตานแรงอัดของ
แทงคอนกรีตรูปลูกบาศกใหดําเนินการตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวิธีทดสอบความตานแรงอัด
ของแทงคอนกรีต  มาตรฐานเลขที่ มอก. 409 และการหลอแทงตัวอยางคอนกรีตรูปคานขนาด 
150x150x600  มิลลิเมตร  ใหดําเนินการตาม ทล.- ม. 305  “ มาตรฐานการหลอแทงคอนกรีตรูปคาน ”   
การทดสอบหาความตานแรงดัดของแทงคอนกรีตรูปคานใหดําเนินการตาม  AASHTO T 97 : Flexural 
Strength  of  Concrete ( Using  Simple  Beam With Third – Point  Loading ) 

4.9.3.2      การคํานวณออกแบบสวนผสมคอนกรตี 
            กอนเริ่มงานคอนกรีตอยางนอย 30 วัน   ผูรับจางจะตองสงรายงานการคํานวณออกแบบ

สวนผสมคอนกรีตใหนายชางผูควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบและอนุญาตใหใชไดกอนรายการคํานวณ
ประกอบดวยสัดสวนตาง ๆ ของสวนผสมคอนกรีต เปนน้ําหนักทั้งหมด  และการผสมทดลองตัวอยาง
คอนกรีต  ซึ่งตองสอดคลองกับขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้ 
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(1)  คุณภาพตาง ๆ  ของวัสดุสวนผสม  ตองเปนไปตามขอกําหนดคุณภาพวัสดุ  
      (2)  คอนกรีตตองมีคาความตานแรงอัดเฉลี่ย  และคาความตานแรงดัดเฉลี่ยที่อายุการบม 28

วัน เปนไปตามที่ขอกําหนด 
(3)  จํานวนแทงตัวอยางทดสอบของการทดสอบแตละตัวอยางไมนอยกวา 27 แทง 

4.9.4       วิธีการกอสราง 

4.9.4.1      การเตรียมการกอนการกอสราง 

4.9.4.1.1   การเตรียมชั้นรองใตผิวทางคอนกรีต 
                 กอนการตั้งแบบเพื่อเทคอนกรีตชั้นรองพื้นทางในชวงที่เทคอนกรีต  จะตองเกลี่ยแตงปรับระดับ  
และทําการบดทับใหไดแนว ความลาด ระดับและความแนนที่ถูกตองตามแบบ  โดยไดรับความเห็นชอบ
จากนายชางผูควบคุมงานกอน  งานโครงสรางทุกชนิดจะตองปรับปรุงระดับ และแนวใหถูกตอง  จะตอง
ปาดแตงคันทางสวนที่กวางเลยจากขอบ  บริเวณที่จะเทคอนกรีตออกไปเปนระยะไมนอยกวา    600 
มิลลิเมตร  หรือตามที่ระบุไวในแบบ  ใหไดระดับและแนวดวย  โดยทั่วไปใหเตรียมพื้นที่เพื่อต้ังแบบ เพื่อเท
คอนกรีตใหไดระยะอยางนอย  50 เมตร ลวงหนาไปจากจุดที่กําลังเทคอนกรีต   นอกจากไดรับความ
เห็นชอบนายชางผูควบคุมงานเปนอยางอื่น 
                  ในกรณีที่ตองใสชั้นทรายรองใตผิวทางคอนกรีตตามที่ระบุไวในแบบ   ทรายรองใตผิวทาง
คอนกรีตตองสะอาดปราศจากกอนดินเหนียว  หรือสารเคมี   ซึ่งเปนอันตรายตอคอนกรีตหรือวัสดุไมพึง
ประสงคอ่ืนใด เชน รากไม วัชพืช เปนตน 
                  กอนเทคอนกรีตตองเกลี่ยทรายใหเรียบ  พนน้ําใหทรายอิ่มตัว  พรอมทั้งบดทับใหแนนภายหลัง
การบดทับระดับของชั้นทรายตองไมมีจุดใดสูงกวาระดับที่กําหนดไวในแบบ  และไมมีจุดต่ํากวาระดับที่แบบ
กําหนดเกิน  10 มิลลิเมตร  
                  ในกรณีที่แบบกําหนดใหมีชั้นหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีต จะตองปาดแตงหินคลุกใหได
รูปราง  ระดับความแนน ตามที่กําหนดไว เปนระยะทางอยางนอย 50 เมตร ลวงหนาไปจากจุดที่กําลังเท
คอนกรีต  เพื่อต้ังแบบ 
                  ในกรณีเทคอนกรีตแบบเลื่อน   ( Slip - Form )     จะตองมีพื้นที่เตรียมไวลวงหนาอยางนอย 
100 เมตร ไปจากจุดที่กําลังเทคอนกรีต 

4.9.4.1.2    การต้ังแบบ 
      (1)  ฐานรองรับแบบในกรณีที่มีชั้นทรายรองใตผิวทางคอนกรีต  ฐานรองรับแบบที่อยูใตชั้น

ทรายรองใตผิวทางคอนกรีตจะตองมีความแข็งแรง ซึ่งเมื่อตอกหมุนยึดแบบ  หรือเมื่อวางแผนรองรับแบบ
แลวจะตองมีความมั่นคงแข็งแรง  ไมเกิดการขยับตัว  และเมื่อลงช้ันทรายรองคอนกรีตแลวขอบแบบจะตอง
จมลงไปในชั้นทรายอยางนอย  20   มิลลิเมตร  เพื่อปองกันมิใหคอนกรีตไหลออกไปนอกแบบ  ชั้นรองพื้น
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ทาง  หรือชั้นทรายทางรองใตผิวทางคอนกรีตในแนวที่ต้ังแบบตอนใดต่ําไป   ก็ใหลงวัสดุเสริมข้ึนเปนชั้น ๆ 
จนไดระดับตํ่ากวาแบบไมเกิน  10   มิลลิเมตร   
                  ในกรณีที่มีชั้นหินคลุกรองใตผิวทางคอนกรีต  ฐานรองรับแบบจะตองบดทับแนนและไดระดับ
โดยที่เมื่อต้ังแบบแลวจะตองไดระดับตามที่กําหนดไวในแบบ 

      (2)  การตั้งแบบลวงหนา กอนเริ่มเทคอนกรีตแตละวันจะตองตั้งแบบใหเสร็จเรียบรอยไมนอย
กวาครึ่งหนึ่งของที่จะเทคอนกรีตไดในวันนั้น ๆ ในแตละวัน   เมื่อถึงเวลาที่จะเร่ิมเทคอนกรีตจะตองตั้งแบบ
ใหเสร็จเปนระยะทางไมนอย 100  เมตร  เวนแตในวันใดที่จะเทคอนกรีตระยะสั้นจะตองไดรับความเหน็ชอบ
ลวงหนาจากนายชางผูควบคุมงานกอน 
                  ในกรณีที่มีผิวทางเกินกวาขางละหนึ่งชองจราจร  ใหเทคอนกรีตในชองจราจรที่มีคาระดับสูงไป
หาคาระดับตํ่าสุดตามลําดับ  ทั้งนี้นอกจากนายชางผูควบคุมงานสั่งการเปนอยางอื่น 
         (3)   การตอกยึดแบบ  แบบจะตองยึดแนนใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง  โดยใชหมุดไมนอยกวา  
3 ตัวตอความยาว  3  เมตร  ปลายทุกปลายของแบบแตละทอนใหตอกหมุดยึดใหแนน  ตองยึดแบบใหแนน
ไมเคลื่อนที่  หรือเลื่อนหลุดแนวของแบบ  ไมวาที่จุดใดก็ตามจะคลาดเคลื่อนไปจากแนวที่กําหนดไดไมเกิน   
6   มิลลิเมตร  ใหทําความสะอาดแบบและทาน้ํามันที่แบบกอนเทคอนกรีต 

         (4)  ระดับและแนว  ใหตรวจสอบระดับและแนวของแบบที่ต้ังไว  โดยทดลองใหเครื่องปูและ
เครื่องแตงผิวคอนกรีตผานไปบนแบบ  ถาปรากฏวาแบบที่ต้ังไวหรือฐานรองรับแบบไมมั่นคงแข็งแรง  ก็ให
ทําการแกไขและตรวจสอบใหมใหเรียบรอย   ภายหลังจากที่เครื่องปูและเครื่องแตงผิวคอนกรีตผานไปบน
แบบแลว  ขอบบนของแบบเมื่อวัดสอบดวยบรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร  ครอมรอยตอของแบบตอนใดก็
ตาม  ระดับจะคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  3  มิลลิเมตร  และแนวจะคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  6  มิลลิเมตร  จากที่
ไดระบุไว 

         (5)  สภาพชัน้ทางรองใตผิวทางคอนกรีต หลังจากตั้งแบบแลว  กอนเทคอนกรตีชั้นทางที่ตบ
แตงไวแลวนัน้ในขณะเทคอนกรีตตองอยูในสภาพที่เรียบ  แนนและมคีวามชืน่ทีพ่อเหมาะ    หามเทคอนกรีต
บนชั้นทางที่มรีะดับไมเรียบและไมแนน  ถาชั้นทางในขณะที่เทคอนกรีตแหงก็ใหพรมน้ําใหชุม  หามปลอย
ใหมีน้าํขังอยูบนผิวของชัน้ทาง  หากมีความจําเปนอนัเนื่องมาจากสภาพดินฟาอากาศ   นายชางผูควบคุม
งานอาจจะสั่งใหพรมน้ําเพิ่มความชืน่แกชัน้ทางลวงหนาชั่วระยะเวลาหนึง่  กอนเทคอนกรีต 

4.9.4.2    การกอสราง 

4.9.4.2.1   เกณฑกาํหนดในการผสมและเทคอนกรตี 
        หามผสม เท และตบแตงคอนกรีต หากไมมีแสงสวางตามธรรมชาติเพียงพอ  ในกรณีดังกลาว

ถาผูรับจางมีความประสงคจะผสม เท และตบแตงคอนกรีต  ผูรับจางตองจัดใหมีแสงสวางมากพอในขณะ
ปฏิบัติงานและตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน  การผสมคอนกรีตใหผสมคอนกรีตใหมี
ปริมาณมากพอที่จะใชในการเทแตละครั้ง  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการผสมคอนกรีตใหไดความขน
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เหลวตามที่ตองการ  ถาปรากฏวาคอนกรีตที่ผสมจากโรงผสมแลวขนมาเพื่อที่จะเทลงและตบแตงให
เรียบรอยไมทันตามกําหนดเวลา  เพราะเกิดแข็งตัวเสียกอน  นายชางผูควบคุมงานอาจกําหนดใหผูรับจาง
ทําการผสมคอนกรีตที่หนางานก็ได 

         การเทคอนกรีตในชวงฤดูฝน ผูรับจางจะตองจัดเตรียมอุปกรณสําหรับปองกันน้ําฝน เชน  ผาใบ 
เต็นท  หรืออ่ืน ๆ  สํารองไวที่หนางาน  อุปกรณสําหรับปองกันน้ําฝนจะตองอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได 
ทันที  ในกรณีเกิดฝนตกกะทันหันระหวางเท  หรือตบแตงคอนกรีตเรียบรอยแตคอนกรีตยังไมแข็งตัวใหรีบ
ดําเนินการทํารอยตอกอสรางตามขวางเพื่อหยุดงานคอนกรีต   อุปกรณสําหรับปองกันน้ําฝนจะตองเปน
แบบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานการกอนนํามาใชงาน 

4.9.4.2.2   การผสมคอนกรีต 
(1)   การผสมที่หนางาน  สําหรับคอนกรีตซึ่งผสมที่หนางาน  เครื่องผสมตองอยูนอกชองทางที่

กําลังจะทําการเทคอนกรีต  เวนแตนายชางผูควบคุมงานจะสั่งการเปนอยางอื่น  ถามีการใชสารผสมเพิ่ม
รวมทั้งปริมาณที่จะใช  จะตองไดรับความเห็นชอบนายชางผูควบคุมงานกอน 

   เครื่องผสม  และเทคอนกรีตที่หนางาน  จะตองเดินเครื่องใหโมผสมหมุนดวยความเร็วระหวาง 
14 - 20 รอบ ตอนาที   การปลอยวัสดุผสมตาง ๆ  ลงในโม  จะตองเปดใหน้ําบางสวนลงไปในโมกอนเทวัสดุ
หิน  กรวด ทราย และปูนซีเมนตจากถังและภาชนะบรรจุ  และน้ําจะตองไหลลงติดตอกันไป   หลังจากที่
ปลอยวัสดุหิน กรวด ทราย และปูนซีเมนตในโมหมดแลวอยางนอย 5 วินาที   ระยะเวลาผสมใหเร่ิมนับ
หลังจากใสวัสดุสวนผสมตาง ๆ   นอกจากน้ําลงในโมหมดแลวเครื่องผสมที่มีขนาดความจุผสมไมมากกวา  
1  ลูกบาศกเมตร  ระยะเวลาผสมจะตองไมนอยกวา 50  วินาที และไมมากกวา  70  วินาที     สําหรบัเครือ่ง
ผสมที่มีขนาดความจุผสมมากกวา  1  ลูกบาศกเมตร  ระยะเวลาผสมใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผู
ควบคุมงาน  ถาเครื่องเปนแบบโมคูระยะเวลาที่เหลื่อมกันระหวางโมไมนับรวมเปนระยะเวลาผสม   ใหเท
คอนกรีตที่ผสมเสร็จแลวออกจากโมแตละโมใหหมดกอนที่จะใสวัสดุสวนผสมสําหรับโมตอไป  คอนกรีตที่
ผสมไมถึงระยะเวลาผสมอยางต่ําที่กําหนดหามนํามาใชงาน 
                  ปริมาณคอนกรีตที่ผสมในแตละโม  จะตองไมมากกวาขนาดความจุ   ซึ่งเครื่องผสมนั้นผสมได
ตามที่ระบุไวบนแผนปายรับรองขนาดความจุของบริษัทผูผลิตซึ่งติดอยูที่เครื่องผสม    แตก็อาจไดรับ
อนุญาตใหผสมไดเกินอีกถึงรอยละ 10  ของขนาดความจุดังกลาว   ถาหากผสมเกินแลวผลการทดสอบ
ความตานแรงของแทงคอนกรีตและความขนเหลวของคอนกรีตจะตองสม่ําเสมอ  และเปนไปตาม
ขอกําหนด  อีกทั้งคอนกรีตจะตองไมแยกตัว  และไมลนออกจากโม 
                   คอนกรีตที่มีความขนเหลวไมถูกตองตามที่กําหนดขณะที่จะเทหามนํามาใชงาน     คอนกรีตที่
ผสมเสร็จแลวหามทําการผสมใหมโดยการเติมน้ํา  หรือวิธีอ่ืนใดก็ตาม 

(2)  การผสมในโรงผสม  นอกจากจะถือปฏิบัติตามขอ  4.9.4.2.2 (1) แลว  ถาเครื่องผสมมี
ขนาดความจุในการผสมไดระหวาง  2 - 5  ลูกบาศกเมตร  ระยะเวลาผสมจะตองไมนอยกวา 50 วินาที  
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สวนเครื่องผสมมีขนาดความจุในการผสมไดมากกวา  5  ลูกบาศกเมตร  ระยะเวลาผสมจะตองไมนอยกวา  
120  วินาที  

(3)  การผสมโดยรถผสมคอนกรีต  อาจจะใชรถผสมคอนกรีตทําการผสมใหแลวเสร็จที่โรงงาน
ผสม   แลวใชรถผสมนั้นขนคอนกรีตไปเทที่หนางาน  โดยในระหวางการขนสงใหกวนคอนกรีตไปดวย  หรือ
อาจจะใชรถผสมคอนกรีตใหแลวเสร็จที่หนางานก็ได   ถังผสมคอนกรีตอาจเปนแบบโมหมุนแบบใบมีด หรือ
แบบใบพายหมุนกวนคอนกรีตก็ได 

 ระยะเวลาการผสมใหกําหนดจากจํานวนรอบหมุนของโมผสม  ในกรณีที่รถผสมคอนกรีตเมื่อ
ผสมคอนกรีตจนแลวเสร็จ  ใหผสมคอนกรีตแตละโมโดยใหโมหรือใบมีดหมุนไมนอยกวา  70  รอบ   และไม
มากกวา 100  รอบ    โดยหมุนดวยอัตราความเร็วในการผสมซึ่งผูผลิตโมหมุนไดระบุไวบนแผนปายโลหะ  
ในการผสมคอนกรีตแตละครั้ง  ถาปริมาณจากการผสมคอนกรีตในแตละโมลดลงมากกวา  0.4  ลูกบาศก-
เมตร  จากปริมาณที่ผูผลิตไดระบุไวบนแผนปายโลหะ   ก็อาจจะลดจํานวนรอบในการผสมลงได   แต
จะตองไมนอยกวา 50 รอบ   จํานวนรอบในการผสมที่เกิน 100 รอบ   ใหใชอัตราความเร็วเทากับอัตรา
ความเร็วในการกวนคอนกรีต  การนับจํานวนรอบของโมหรือใบมีดในโมใหใชเครื่องนับรอบ  และใหเร่ิมนับ
จํานวนรอบเมื่อใสวัสดุทั้งหมด  รวมทั้งน้ําลงในโมผสมเสร็จแลว 
                   ในกรณีที่จะใชน้ําลางโมเปนสวนหนึ่งของปริมาณน้ําที่จะใชผสมคอนกรีตในโมตอไป  ก็จะตอง
วัดปริมาณของน้ํานั้นใหถูกตองแนนอน  เพื่อคิดคํานวณน้ําที่จะใสเพิ่มใหถูกตองสําหรับผสมคอนกรีตในโม 
ตอไปตามที่ตองการ  โดยนายชางผูควบคุมงานจะเปนผูกําหนดปริมาณน้ําสวนนี้แตถาไมสามารถจะวัด
หรือควบคุมปริมาณของน้ําสวนนี้ได  ก็ตองโมไมใหมีน้ําเหลืออยูในโมกอนการผสมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ใชรถผสมทําการผสมคอนกรีตจนแลวเสร็จที่โรงผสม  จะตองเริ่มทําการผสมภายใน
ระยะเวลา  30  นาที  นับจากที่ใสปูนซีเมนตลงผสมกับวัสดุหิน กรวด ทราย  แลวหลังจากผสมเสร็จแลวให
ใชรถผสมนั้นเปนเครื่องกวนคอนกรีตในระหวางการขนสง  ความเร็วในการกวนคอนกรีตใหเปนไปตาม
ผูผลิตรถผสมคอนกรีตไดกําหนดไว  จะตองเทคอนกรีตจากโมใหหมดภายในระยะเวลา  45 นาที  นับจาก
เวลาที่เร่ิมผสมปูนซีเมนตดังกลาวขางตน  คอนกรีตแตละโมที่ขนสงไปที่หนางาน  ทางโรงผสมจะตองออก
ใบแจงเวลาที่รถผสมเริ่มออกเดินทางกํากับไปดวย 
                  ถาใชรถผสมทําการผสมคอนกรีตจนแลวเสร็จที่หนางานจะตองผสมภายในระยะเวลา  30 นาที  
นับจากเวลาที่ใสปูนซีเมนตลงผสมกับวัสดุหิน กรวด ทราย  แลว   

ในขณะที่ทําเทคอนกรีตออกจากโมผสมใหเปดปากชองที่เทออกใหเต็ม   อัตราการเทให
ควบคุมดวยความเร็วของโมตามที่ไดกําหนดไว 

 
 
 



           168

4.9.4.2.3    การขนสงคอนกรีต 
การขนสงคอนกรีตที่ผสมเสร็จแลว  ออกจากโรงผสมไปถึงหนางาน  ใหใชรถบรรทุกที่มีเครื่อง

กวนคอนกรีต  ในกรณีที่จะใชรถบรรทุกชนิดที่ไมมีเครื่องกวนคอนกรีต  จะตองไดรับอนุญาตจากนายชาง
ควบคุมงานกอน  การขนสงคอนกรีตนั้นจะตองดําเนินการใหเทคอนกรีตติดตอกันไดตลอดเวลา  เวนแตจะ
มีเหตุขัดของทางดานการเทเทานั้น   ในขณะเทคอนกรีตถาจําเปนตองหยุดรอจะตองไมนานจนทําคอนกรีต
ที่เทไวแลวเริ่มแข็งตัว  หรือทําใหคอนกรีตที่จะเทลงไปใหมแข็งตัวกอนงานที่ทําจะแลวเสร็จ  ระยะเวลา
ดังกลาวนั้นจะตองไมมากกวา  30 นาที   

 ในการทดสอบความสม่ําเสมอของคอนกรีตที่ขนมาแตละเที่ยว  ใหทําการทดสอบความยุบตัว
ของคอนกรีตโดยดําเนินการตาม  ทล.- ท.304  “ วิธีการทดลองหาความยุบตัวของคอนกรีต ”  ถาความ
ยุบตัวของตัวอยางคอนกรีตจากสวนหนึ่งในสี่สวน  แตกตางจากสวนที่เหลืออีกสามสวนตามวิธีแบงสี่ของ
คอนกรีตที่ขนมาแตละเที่ยวไมมากกวา  20  มิลลิเมตร  และอยูพิกัดตามที่กําหนดไวก็ใหถือวาความ
สม่ําเสมอของคอนกรีตนั้นใชได 

หากผูรับจางไมสามารถจะทําการขนสงคอนกรีตไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือเปนเหตุให
คอนกรีตเริ่มแข็งตัวกอนงานตกแตงจะแลวเสร็จ นายชางผูควบคุมงานมีสิทธิ์ส่ังใหผูรับจางใสสารผสมเพิ่ม
ชนิดสารหนวงกอตัว  ( Retarder )  ลงในสวนผสมคอนกรีต  โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายนี้ 

 (1)  รถบรรทุกชนิดมีเครื่องกวนคอนกรีต  ในกรณีที่นายชางผูควบคุมงานไมไดอนุญาตเปน
อยางอื่น   รถบรรทุกชนิดนี้ตองเปนแบบที่มีโมหมุนไดติดตั้งไวอยางเหมาะสม  ปราศจากรอยรัว่ซึง่น้าํจะไหล
ซึมออกมาได  ตองสามารถขนสงและเทคอนกรีตออกไดโดยไมใหเกิดการแยกตัว   ความเร็วในการกวน
คอนกรีตตองไมนอยกวา 2 รอบ ตอนาที และไมมากกวา 6 รอบ ตอนาที  ปริมาณของคอนกรีตที่ใสลงไปใน
โมของรถบรรทุกตองไมเกินอัตราที่โรงงานผูผลิตกําหนดไว  ซึ่งตองไมมากกวารอยละ 80 ของปริมาณความ
จุของโมนั้น  และตองมีรายการแสดงปริมาณของโมกวนคอนกรีตเปนลูกบาศกเมตร  ซึ่งออกโดยโรงงาน
ผูผลิตไวดวย 

เมื่อไดรับเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานก็อาจใชรถบรรทุกซึ่งมีที่ผสมคอนกรีตชนิดใช
ใบมีดกวน  แทนรถบรรทุกชนิดที่มีโมหนุนในการขนสงคอนกรีตจากโรงผสมได 

ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมปลอยน้ําลงในโมผสมคอนกรีตจนถึงเวลาที่เทคอนกรีตออกจนหมดโมที่
กวนคอนกรีตของรถบรรทุก ตองไมมากกวา  45  นาที   ในชวงเวลานี้จะตองกวนคอนกรีตใหคลุกเคลา
ติดตอกันอยูตลอดเวลา 

 (2)  รถบรรทุกชนิดที่ไมมีเครื่องกวนคอนกรีต  ถังบรรจุคอนกรีตของรถบรรทุกชนิดนี้ตองเปน
โลหะผิวเรียบไมมีรอย  อันทําใหเกิดการรั่วไหลซึม  มีที่เปดซึ่งสามารถควบคุมการเทคอนกรีตไดถามีความ
จําเปนจะตองปองกันเกี่ยวกับลมฟาอากาศ  ก็ใหมีฝาปดถังบรรจุคอนกรีตดวย 

ถังบรรจุคอนกรีตชนิดไมมีเครื่องกวนนี้  จะตองสามารถขนสงคอนกรีตไปถึงหนางานไดโดยที่
คอนกรีตนั้นยังอยูในสภาพที่ผสมเขากันดี  มีเนื้อคอนกรีตสม่ําเสมอ  และสามารถเทออกไดสะดวก  การเท
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คอนกรีตออกจากถังบรรจุที่ขนสงมาจะตองใหแลวเสร็จ  ภายใน  30  นาที  นับต้ังแตปลอยน้ําลงผสมกับ
วัสดุหิน  กรวด  ทราย และปูนซีเมนตที่เครื่องผสม 

4.9.4.2.4    การเทคอนกรีต 
       ในขณะที่ทําการเทคอนกรีต  จะตองมีผูควบคุมงานควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางอยาง
ใกลชิดทุกขั้นตอน  จนกวาจะสิ้นสุดการเทคอนกรีตในแตละชวง 
        ใหเทคอนกรีตลงบนชั้นทางที่ไดเตรียมไวเรียบรอยแลวเทานั้น  หามเทคอนกรีตในบริเวณรอบ
โครงสรางสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน  บอพัก  เปนตน  จนกวาจะปรับแนวระดับของโครงสรางนั้น ๆ ใหถกูตอง
ตามที่กําหนด และใสวัสดุอุดรอยตอรอบโครงสรางนั้น ๆ เสร็จเรียบรอยเสียกอน 
         ในกรณีที่ไมไดเทคอนกรีตจากรถผสมคอนกรีต  รถกวนคอนกรีตหรือเครื่องมืออ่ืนใดที่ใชขน
และเทคอนกรีต  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลววา  จะตองมีอุปกรณที่จะชวยใหเท
คอนกรีตออกไดโดยไมเกิดการแยกตัวแลวก็ใหเทคอนกรีตที่ขนมาลงในถัง  ซึ่งยกหรือเลื่อนไปเทลงบนชั้น
ทางได  โดยที่จะไมทําใหคอนกรีตนั้นแยกตัวหรืออัดตัวแนนเสียกอน 
          หากจําเปนตองเทคอนกรีตเสริมเหล็กเปน  2  ชั้น  ชั้นลางจะตองอัดแตงใหไดระดับที่จะวาง
เหล็กหรือระดับที่ไดกําหนดไวในแบบ  และคอนกรีตจะตองมีผิวหนาที่มีเม็ดหินโผลขรุขระพอที่ยึดติดกับ
คอนกรีตที่เททับชั้นบน   ใหวางเหล็กเสริมลงบนพื้นคอนกรีตชั้นลางแลวรีบเทคอนกรีตชั้นบนกอนที่คอนกรตี
ชั้นลางจะเริ่มแข็งตัว  แตทั้งนี้ตองไมเกิน  30  นาที  ในระหวางการเทคอนกรีตชั้นบนจะตองปองกันไมให
เหล็กเสริมเคลื่อนที่  ผูรับจางจะตองแสดงวิธีการปฏิบัติงาน  และตองกอสรางแปลงทดลองใหนายชางผู-
ควบคุมงานตรวจสอบและอนุญาตกอน  หากพบวาระหวางกอสรางมีปญหาคอนกรีตชั้นบนและชั้นลางไม
ยึดติดเปนเนื้อเดียวกัน  หรือตําแหนงของเหล็กเสริมไมเปนไปตามที่กําหนด  นายชางผูควบคุมงานอาจ
พิจารณาระงับการเทคอนกรีต  2  ชั้น 
       ในกรณีที่จะเทคอนกรีตชั้นเดียว  ถาวางเหล็กเสริมไวในตําแหนงและระดับเรียบรอยแลว  
จะตองจัดเตรียมแทงคอนกรีตหรือเหล็กขาหยั่ง  เพื่อหนุนเหล็กเสริมไมใหแอนตัวตลอดแผงของเหล็กเสริม  
และตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน   แทงคอนกรีตที่ใชหนุนแผงเหล็กเสริมจะตองมี
ความตานแรงเปนไปตามที่กําหนด 
         เมื่อเทคอนกรีตลงไปแลว  หามใชเครื่องสั่นสะเทือนในการทะลายกองคอนกรีต  ในการเกลี่ย
แตงคอนกรีตใหใชเครื่องเกลี่ยตามประเภทและแบบที่ไดรับความเห็นชอบแลว  เวนแตนายชางผูควบคุม
งานจะกําหนดใหเปนอยางอื่น  ใหเกลี่ยคอนกรีตที่เทแลวใหแผกระจายอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งเมื่อทําใหยุบตัว
และแตงเสร็จแลว  จะไดความหนาไมนอยกวาที่กําหนด  โดยที่ไมมีผิวตอนใดต่ํากวาระดับที่ตองการ  การ
นําคอนกรีตมาปรับแตงเพิ่มเติมใหมีนอยที่สุดเทาที่จะทําได  จะใชคนเกลี่ยแตงคอนกรีตที่รอยตอโดยใชพลัว่
ก็ได  แตหามใชคราด  และหามเดินบนคอนกรีตที่เทเสร็จใหม ๆ 
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        การเทคอนกรีตระหวางรอยตอตามขวาง  2  รอย  จะตองเทติดตอกันโดยตลอด  เวนแตใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  การเทคอนกรีตจะตองเทใหตอเนื่องกันตลอดเวลา  ในระหวางการเทคอนกรีตถาตอง
หยุดรอคอนกรีตนานเกิน  30  นาที   นายชางผูควบคุมงานจะสั่งหยุดงานและสั่งทํารอยตอกอสรางตาม
ขวางโดยที่ผูรับจางตองเสียคาใชจายเอง 
       จะตองทําใหคอนกรีตยุบตัวมีเนื้อแนนโดยทั่วถึง  และเต็มตลอดผิวหนาของแบบหลอ  โดยใช
เครื่องสั่นสะเทือนกดลงในคอนกรีต  หามกดเครื่องสั่นสะเทือนที่สวนตาง ๆ  ของรอยตอที่ชั้นทางใตคอนกรตี
หรือที่แบบหลอ  และไมวากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้นหามใชเครื่องสั่นสะเทือนกด  ณ  ที่หนึ่งที่ใดนานเกิน  30  วินาที 
        ในกรณีที่จะตองเทคอนกรีตตอจากแผนคอนกรีตที่ไดกอสรางไวเดิม  ผ ูรับจางจะตอง
ดําเนินการตาง ๆ  ที่นายชางผูควบคุมงานเห็นวาจําเปนเพื่อใหไดรอยตอที่ดี  รวมทั้งการทําการเจาะสอด
เหล็กเดือย  และเหล็กยึดเขาไปในแผนคอนกรีตที่ไดสรางไวเดิม  รวมทั้งการอุดรูรอบเหล็กเหลานั้น 
        ถาปรากฏวามีคอนกรีตตกหลนอยูบนผิวคอนกรีตที่เทเสร็จแลว  หรือคอนกรีตที่กําลังเทใหม
ลนเขาไปในคอนกรีตเกา  ผูรับจางจะตองรีบเอาออกทันทีดวยวิธีซึ่งนายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
        ใหเทคอนกรีตใกลรอยตอเผื่อขยาย  และรอยตอเผื่อหดใหมากที่สุดทาที่จะทําไดแตอยาทําให
กระทบกระเทือนรอยตอนั้น ๆ  หามเทคอนกรีตจากถังลงบนสวนประกอบรอยตอ 

       บริเวณรอยตอเผื่อขยาย  และรอยตอเผื่อหดทุกแหง  ยกเวนที่บริเวณรอยตอกับคอนกรีตที่
แข็งตัวแลว  หรือแบบหลอ  ใหตักคอนกรีตโรยใหยันผนังทั้งสองขางของรอยตอไปพรอม ๆ กัน เพื่อให
แรงดันของคอนกรีตทั้งสองดานเทากันและจะตองใสคอนกรีตใหสูงกวาความลึกของรอยตอประมาณ  50  
มิลลิเมตร  แลวทําใหคอนกรีตยุบตัวแนน  ไมเปนรูพรุนหรือมีฟองอากาศ  โดยใชเครื่องสั่นสะเทือน  ใหกด
เครื่องสั่นสะเทือนลงในคอนกรีต  และทําติดตอกันไปตลอดความยาวของรอยตอทั้งสองขาง 
 
4.9.4.2.5     การอัดแตงครั้งแรกและการวางเหล็กเสริม 
        (1)  การอัดแตงคอนกรีตสองชั้น  จะตองอัดแตงคอนกรีตชั้นลางตลอดความกวางใหไดรูปตัด
หลังทาง  และตํ่ากวาระดับผิวทางตามที่กําหนด  เมื่อสรางเสร็จเพื่อวางเหล็กเสริมและเพื่อเทคอนกรีตชั้น
บนใหไดความหนาตามที่ตองการ  การอัดแตงนี้ใหใชเครื่องอัดแตงคอนกรีตหรือยินยอมใหอัดแตงโดยใช
แรงคนเฉพาะบางแหง  เชน  ตอนที่ความกวางเปลี่ยนหรือในกรณีฉุกเฉิน 
         ใหวางตะแกรงลวดเหล็ก  หรือตะแกรงเหล็กเสนลงบนผิวหนาของคอนกรีตชั้นลางโดยใหมี
ระยะหางจากขอบแผนคอนกรีตเทา ๆ กัน  ตะแกรงลวดเหล็กกลาหรือตะแกรงเหล็กเสนที่วางตอกนั  จะตอง
ใหเหลื่อมทับกันตามที่ไดกําหนดไว  ปลายเหล็กเสริมจะตองอยูหางจากรอยตอเผื่อขยายตามขวางหรือ
รอยตอเผื่อหดไมเกิน  50  มิลลิเมตร  และจะตองไมยื่นล้ํารอยตอนั้น ๆ ออกไปตรงรอยตอของตะแกรงลวด
เหล็กกลา  หรือตะแกรงเหล็กเสนที่เหลื่อมทับกัน  ใหผูกดวยลวดเพื่อใหยึดติดแนนเปนระยะ ๆ หางไมเกิน  
1  เมตร  เหล็กเสริมที่นํามาวางจะตองไมเปอนดินโคลน  หรือวัสดุที่ไมพึงประสงคอยางอื่นและไมเปนสนิม
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จนทําใหความยึดเหนี่ยวระหวางเหล็กกับคอนกรีตเสียไป  การตอตะแกรงเหล็กเสนหรือตอเหล็กแตละเสน
ในตะแกรงจะตองเหลื่อมทาบกันไมนอยกวา  100  มิลลิเมตร 
        (2)  การอัดแตงคอนกรีตชั้นเดียว  ในกรณีที่จะเทคอนกรีตชั้นเดียว  จะตองจัดเตรียมแทง
คอนกรีตหรือเหล็กขาหยั่งเพื่อใหหนุนเหล็กเสริมไมใหแอนตลอดแผงเหล็กเสริม  แทงคอนกรีตที่ใชหนุนแผง
เหล็กเสริมจะตองมีความตานแรงเปนไปตามที่กําหนด  การเทคอนกรีตใหดําเนินการตามขอ  4.9.4.2.4  
การอัดแตงคอนกรีตใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 4.9.4.2.5 (1) 

4.9.4.2.6     การกอสรางรอยตอ  
        รอยตอตาง ๆ จะตองเปนประเภทที่แสดงไวในแบบและจะตองกอสรางใหเปนไปตามแบบหรือ
ตามที่นายชางผูควบคุมงานกําหนด  กอนที่จะนําวัสดุสําหรับรอยตอเขาติดตั้งในที่ชั้นทางตรงตําแหนงนั้น ๆ
จะตองมีสภาพเรียบรอยโดยไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว  ใหใสวัสดุรอยตอสําหรับ
รอยตอเผื่อขยาย  ตลอดแนวโครงสรางที่ติดกับแผนคอนกรีตใหเสร็จกอนที่จะทําการคอนกรีตตอไป 
        (1)  รอยตอเผื่อขยายตามขวาง  วัสดุที่ใชสําหรับทําเปนรอยตอเผื่อขยายตามขวางจะตอง
ประกอบนอกชองทางที่จะเทคอนกรีต  และจะตองประกอบใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามาติดตั้งในแบบ  วัสดุ
อุดรอยตอแตละชุดจะตองประกอบดวยแผงสําหรับยกที่ใหติดตั้งในที่  หรือส่ิงอื่นที่ไดรับความเห็นชอบใหใช
แทนได  วัสดุอุดรอยตอขนาดตามที่กําหนด  ปลอกเหล็กเดือยหนาไมนอยกวา  2.5  มิลลิเมตร  ทําดวย
โลหะหรือวัสดุสังเคราะหที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน  กอนนํามาใชงาน  และมีชองวาง
ภายในระหวางปลายเหล็กเดือยถึงกนปลอกไมนอยกวา  25  มิลลิเมตร  เหล็กเดือยซึ่งมีขนาดและความ
ยาวถูกตองติดตั้งไวตามตําแหนงที่ตองการ  ปลอกเหล็กเดือยและสิ่งที่ชวยรองรับและยึดเหล็กเดือยใหมี
ระยะถูกตองติดตั้งไวที่ปลายหรือใกลปลายของเหล็กเดือย 
        แผงสําหรับยก  จะตองเปนแผนโลหะที่มีความมั่นคงแข็งแรง  ตัดใหไดตามความลึกของรูปตัด
หลังทางของแผนพื้นคอนกรีตนั้น ๆ สวนยาวของแผงใหนอยกวาความยาวของรอยตอที่กําหนดประมาณ  
10  มิลลิเมตร  สวนลางใหเจาะเปนรองขึ้นมาเทาที่จําเปน  เพื่อใหถอดออกไดและมีสวนประกอบอยางอื่น
อีกเพื่อใหถอดแผงสําหรับยกไดสะดวก 
        ปลอกเหล็กเดือยอาจจะแยกเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก  หรือติดรวมเปนสวนของแผงสําหรับยก
ก็ได  ใหทําความสะอาดแผงสําหรับยกปลอกเหล็กเดือยและทาน้ํามันหลอล่ืนกอนนําไปงาน  คร่ึงหนึ่งของ
ความยาวเหล็กเดือยแตละทอน  ใหทาดวยยางแอสฟลตหนึ่งชั้น  หรือจะใชสีน้ํามันทากอนแลวทาทับดวย
จาระบีอีกชั้นหนึ่งก็ไดหรือวัสดุอ่ืนที่นายชางผูควบคุมงานเห็นวาเหมาะสมที่จะชวยปองกันมิใหคอนกรีตยึด
หนวงปลายเหล็กเดือย  ใหสวมปลอกเหล็กเดือยเขาที่ปลายเหล็กเดือยขางที่ทาแลวทุกปลาย  แลวอุดดวย
วัสดุที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหน้ําปูนไหลเขาไปในปลอกเหล็กเดือย  และชวยใหเหล็กเดือยอยูตรงกลาง
ของปลอกเหล็กเดือย 
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       ที่รองรับและยึดเหล็กเดือย  จะตองเปนแบบที่จัดทําไวใหสามารถยึดเหล็กเดือยใหอยูในแนวที่
ถูกตองทั้งทางดิ่งและทางราบ  โดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  1  มิลลิเมตรตอระยะ  100  
มิลลิเมตร 
       เมื่อนําสวนตาง ๆ มาประกอบเขาดวยกัน  ขอบบนของแผงสําหรับยกจะตองสูงกวาขอบบน
ของแผนวัสดุอุดรอยตอประมาณ  2  มิลลิเมตร  วัสดุอุดรอยตอจะตองอยูแนวดิ่งเมื่อเหล็กเดือยอยูใน
แนวราบ  ผิวหนาของแผนวัสดุอุดรอยตอจะตองอยูในระนาบตั้งฉากกับแนวศูนยกลางถนน  และยอมให
คลาดเคลื่อนไดไมเกิน  5  มิลลิเมตร  ในชวงความกวางของชองจราจร  1  ชอง  เหล็กเดือยทุกอันจะตอง
ขนานกันและจะตองตั้งฉากกับผิวหนาของแผนวัสดุอุดรอยตอ 
       การติดตั้งสวนประกอบวัสดุอุดรอยตอทั้งชุดนี้  ใหแผงสําหรับยกอยูทางดานที่ไมไดเทคอนกรีต  
ขอบบนของวัสดุอุดรอยตอจะตองต่ํากวาระดับผิวคอนกรีตที่กําหนดไวไมนอยกวา  10  มิลลิเมตร  ขอบลาง
ตั้งอยูบนหรือฝงลงไปในชั้นทางเล็กนอยและจะตองอยูในแนวดิ่ง  ใหตอกหมุดยึดสวนประกอบวัสดุอุด
รอยตอทั้งชุดใหมั่นคงแข็งแรง  และอยูในตําแหนงที่ถูกตองตลอดเวลาการกอสราง 
        หมุดยึดจะตองมีรูปตัดและความยาว  ตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร  ถาเปนโลหะ
รูปตัว U  ความหนาของโลหะนั้น  จะตองไมนอยกวา  1.5  มิลลิเมตร  หมุดยึดจะตองยาว  400  มิลลิเมตร  
หรือมากกวาถาจําเปน  เพื่อตอกยึดสวนประกอบใหมีความมั่นคงแข็งแรง 
         สวนประกอบวัสดุอุดรอยตอและการติดตั้ง  จะตองไดรับการตรวจสอบและความเห็นชอบ
จากนายชางผูควบคุมงานกอนที่จะเริ่มเทคอนกรีต 
         (2)  รอยตอเผื่อหดตามขวาง  ใหทํารอยตอเผื่อหดตามขวางโดยใชเลื่อยตัดใหเปนรองลงไป
จากผิวของคอนกรีต  เพื่อทําใหเกิดระนาบที่มีความแข็งแรงนอยลง  รอยตอแบบนี้จะรวมไปถึงเหล็กเดือย
สําหรับถายน้ําหนักดวย  ถามีระบุไวในแนบ 
  (2.1)  ระนาบที่มีความแข็งแรงนอยลง  การทํารองสําหรับระนาบดังกลาวใหใชเลื่อยตัด
หลังจากเทคอนกรีตแลว  6  ชั่วโมง  หรือในกรณีที่ใชคอนกรีตชนิดพิเศษการใชเลื่อยตัดรองซึ่งจําเปนตอง
ตัดใหเร็วกวาเวลาที่กําหนดสามารถทําไดแตตองไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานกอน  แนวรอง
จะตองตั้งไดฉากกับแนวศูนยกลางถนน  และจะตองไดแนวที่ถูกตอง  ซึ่งยอมใหคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  5  
มิลลิเมตร  ตอความกวางของแผนพื้นคอนกรีตนั้น 
       โดยปกติใหเร่ิมทําการตัดเพื่อทํารอยตอเผื่อหดในระหวาง  6 - 24  ชั่วโมง  หลังจากเทคอนกรีต
แลว  โดยใหเร่ิมทําการตัดรอยตอที่มีระยะหางกันประมาณ  30  เมตร  ใหเสร็จกอนที่คอนกรีตจะมีรอย
แตกราวเพราะการหดตัว  และแนวรอยตอที่อยูระหวางรอยตอที่ไดตัดไปแลวนั้นใหจัดการทําใหเสร็จกอน
ส้ินสุดระยะเวลาการบมคอนกรีต  หรือหลังจากนั้นเล็กนอย  ระยะระหวางรอยตอที่จะตองทําการตัดกอน
ข้ึนอยูกับเหตุผลหลายประการ  โดยระยะหางนั้นจะตองอยูในชวงที่พอเหมาะ  รอยตอเผื่อหดทุกรอยในชวง
ที่อยูติดกับพื้นคอนกรีตที่แลวเสร็จ  ใหรีบเลื่อยตัดตรงแนวรอยตอที่มีรอยแตกอยูแลว  หรือรอยตอกอสราง
ของพื้นคอนกรีตเดิมใหเสร็จกอน 
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        ในกรณีที่แบบมิไดระบุความกวาง  และความลึกของรอยตอไวเปนอยางอื่น  รอยตอที่ใชเลื่อย
ตัดจะตองลึกไมนอยกวา  1  ใน  4  ของความหนาของแผนคอนกรีต  ความกวางของรอยตอจะตองไมนอย
กวา  10  มิลลิเมตร 
         วิธีการใด ๆ ก็ตาม  ที่ใชในการเลื่อยตัดรอยตอ  ถาเปนผลทําใหเกิดรอยแตกราวกอนกําหนด
จะตองรีบปรับปรุงแกไขทันที  ซึ่งวิธีการแกไขอาจจะทําไดโดยการจัดลําดับรอยตอที่จะทําการเลื่อยตัด  หรือ
ระยะเวลาที่เกี่ยวกับการเทคอนกรีต  หรือการเอาวัสดุบมคอนกรีตออก  รวมทั้งวิธีการเลื่อยตัดรอยตอดวย 
          รอยตอที่ตัดแลวแตกหักหรือหินหลุดเสียหาย  ใหทําการซอมแซมรอยตอ  โดยใชวัสดุอีพอกซี
อุดและตกแตงใหตรงแนวและเรียบรอย  ตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
          (2.2)  ชุดอุปกรณถายน้ําหนัก  ชุดอุปกรณถายน้ําหนักสําหรับรอยตอเผื่อหดตามขวาง
ประกอบดวยเหล็กเดือยไมมีปลอก  อุปกรณบังคับระยะ  และที่รองรับเหล็กเดือยซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  
คร่ึงหนึ่งของความยาวของเหล็กเดือยแตละทอนใหทาดวยคัตแบกแอสฟลต  หรือทาดวยสีน้ํามันแลวเคลือบ
ดวยจาระบี  หรือจะใชวัสดุอ่ืนใดที่นายชางผูควบคุมงานเห็นวาเหมาะสม  เพื่อปองกันมิใหคอนกรีตยึด
หนวงปลายเหล็กเดือยนั้น  ที่รองรับเหล็กเดือยตองสามารถยึดเหล็กเดือยใหอยูในแนวที่ถูกตองทั้งทางดิ่ง
และทางราบได  โดยใหมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน  1  มิลลิเมตร  ตอระยะ  100  มิลลิเมตร 
          ใหติดตั้งอุปกรณถายน้ําหนักแตละชุดในตําแหนงที่ถูกตอง  โดยใหแนวของเหล็กเดือยขนาน
กับแนวศูนยกลางถนน  และตอกยึดใหมั่นคงแข็งแรงอยูในตําแหนงนั้นตลอดชวงเวลาของการกอสราง  การ
ติดตั้งชุดอุปกรณนี้  ตองใหนายชางผูควบคุมงานตรวจสอบเห็นชอบเสียกอนที่จะทําการเทคอนกรีต 
          (3)  รอยตอตามยาว  ตองกอสรางรอยตอตามยาวใหเปนไปตามรายละเอียดที่แสดงไวใน
แบบ  โดยใชเลื่อยตัดใหเปนรองเพื่อทําใหเกิดระนาบที่มีความแข็งแรงนอยลง 
           เหล็กยึดที่รอยตอตามยาว  ตองวางใหต้ังไดฉากกับแนวรอยตอ  และอยูในตําแหนงตามที่
ระบุไวในแบบ  หามทาสีหรือทาดวยยางแอสฟลต  หรือวัสดุอ่ืนใดที่เหล็กยึด  ในกรณีที่แผนพื้นคอนกรีตใน
ชองที่ติดกันนั้นสรางไมพรอมกัน  ใหใชแบบเหล็กแบบลิ้นรางตลอดความยาวของรอยตอกอสรางเหล็กยึด
อาจจะงอใหต้ังฉากกับแบบไดก็ตอเมื่อไดหลอคอนกรีตชองแรกเสร็จแลว  หลังจากนั้นใหตัดใหตรงอยางเดมิ  
กอนที่จะทําการหลอแผนพื้นคอนกรีตในชองที่อยูถัดไป 
         (4)  รอยตอกอสรางตามขวาง  จะเปนแบบตอชน ( Butt  Type )  หรือเปนแบบลิ้นรางก็ได  
และใหมีเหล็กเดือยตรงบริเวณที่ทํารอยตอกอสรางตามขวาง  รอยตอกอสรางตามขวางจะทําตรงที่เปน
รอยตอระหวางคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม  โดยปกติจะทําตรงที่ส้ินสุดการเทคอนกรีตตลอดชวงความยาว
ของแผนพื้นคอนกรีตแผนสุดทายในแตละวัน 
         ในกรณีเหตุฉุกเฉิน  ตองหยุดเทคอนกรีตนานเกินกวา  30  นาที  ใหทํารอยตอกอสรางตาม
ขวางทันที  หามทํารอยตอกอสรางตามขวางภายในระยะ  3  เมตร  ใกลกับรอยตอเผื่อขยายรอยตอเผื่อหด
หรือระนาบที่มีความแข็งแรงนอยลง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน 
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4.9.4.2.7     การอัดแตงครั้งสุดทาย  การทําใหยุบตัวและการตกแตงผิวคอนกรีต 
          (1)  การอัดแตง  หลังจากเทพื้นคอนกรีตชั้นบนเสร็จแลว  ใหรีบอัดแตงและปาดดวยเครื่อง
แตงคอนกรีตชนิดสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ไดดวยตัวเองโดยเร็ว  ผิวคอนกรีตที่ตบแตงเรียบรอยแลวจะตองไมมี
เนื้อที่มีรูพรุน  ใหเดินเครื่องแตงคอนกรีตไปบนพื้นที่แตละตอนในชวงระยะเวลาที่พอเหมาะ  เพื่อใหเนื้อ
คอนกรีตแนนและมีเนื้อผิวสม่ําเสมอ  อยาใชเครื่องแตงในพื้นที่ตอนหนึ่งตอนใดนานเกินสมควร  เครื่องแตง
ที่เลื่อนไปบนแบบ  จะตองเลื่อนไดเรียบสม่ําเสมอตรงแนวและไมมีความคลาดเคลื่อนอื่นใดอันจะเปนผลให
ไดผิวคอนกรีตที่ไมสม่ําเสมอ 
          ในตอนหนึ่งตอนใดที่ความกวางของแผนพื้นคอนกรีตเปลี่ยนหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นใดการอัด
แตงคอนกรีตอาจจะกระทําไดดวยแผนสั่นสะเทือนชนิดยกเคลื่อนที่ได  หากไดรับความเห็นชอบจากนาย
ชางผูควบคุมงาน 
          (2)  การแตงผิวคอนกรีตและการแกไขผิวคอนกรีต  หลังจากที่ไดอัดแตงคอนกรีตใหยุบตัว
และอัดแนนดีแลวใหใชอุปกรณแตงผิว  เชน  ไมสามเหลี่ยม  แตงตอจนไดผิวเรียบและไดระดับตามแบบ  
อุปกรณแตงผิวตองเปนแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว  ตองระมัดระวังที่จะเริ่ม
แตงผิวในชวงเวลาที่พอเหมาะ  หามพรมน้ําชวยในการแตงผิวคอนกรีตเพราะจะทําใหความคงทนของผิว
คอนกรีตลดลง  หรืออาจเกิดการแตกราวที่ผิวหนาไดในภายหลัง 
          การแตงผิวคอนกรีตตรงบริเวณรอยตอกอสรางตามขวาง  ใหกวาดคอนกรีตสวนเกินซึ่งล้ํา
เกินไปในคอนกรีตเกาที่ไดเทไวกอนแลวออกใหหมด  และปรับระดับใหเสมอกับคอนกรีตเกากอนที่คอนกรีต
ใหมจะเริ่มแข็งตัว 
          ในการแตงผิวคอนกรีตตรงบริเวณรอยตอตามยาว  จะตองกระทําดวยความระมัดระวังเปน
พิเศษเพื่อใหไดรอยตอที่เรียบทั้งสองขางขอบรอยตอ  ในกรณีที่สงสัยวาการตบแตงบริเวณรอยตอยังไม
เรียบรอยพอ  นายชางผูควบคุมงานอาจสั่งการใหตรวจสอบความเรียบของผิวคอนกรีตตรงบริเวณรอยตอ  
โดยใชบรรทัดตรงวัดตรวจสอบ 
        ในการแตงผิวคอนกรีต  ถาพบวาตอนใดต่ําไปก็ใหรีบเสริมดวยคอนกรีต  หามใชมอรตารเสริม
และตอนใดสูงไปก็ใหรีบปาดออก  แลวจึงอัดแตงและตบแตงผิวอีกครั้งหนึ่ง  การแตงผิวและการแกไขผิว
คอนกรีตใหกระทําตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผิวพื้นคอนกรีตทั้งหมดนั้นเรียบมีความลาด  และรูปรางถูกตอง
ตามแบบ 
        (3)  การกวาด  ใหกวาดผิวคอนกรีตในชวงเวลาที่พอเหมาะ  ไมกวาดที่จะใชจะตองมีคุณภาพ  
ขนาด  และจัดทําตามแบบหรือตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
        ใหทําการกวาดจากขอบพื้นขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง  โดยใหแนวที่กวาดแตละแนวทับกัน
เล็กนอยและทําใหเกิดรอยกวาดบนผิวหนาสม่ําเสมอลึกประมาณ  2 - 3  มิลลิเมตร  การกวาดนี้จะตองทํา
ใหแลวเสร็จกอนที่คอนกรีตจะอยูในสภาพซึ่งเมื่อกวาดจะทําใหผิวหลุดออกหรือหยาบเกินสมควร  ผิวหนาที่
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กวาดเสร็จแลว  จะตองไมหยาบมาก  ไมมีรูพรุนหรือไมสม่ําเสมอและจะตองอยูในสภาพที่นายชางผู
ควบคุมงานเห็นสมควร 
        (4)  การทําขอบที่รอยตอ  หลังจากที่กวาดคอนกรีตเสร็จแลว  และกอนที่คอนกรีตนั้นจะเริ่ม
แข็งตัว  ใหใชเครื่องมือซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลวแตงขอบพื้นคอนกรีตทุกดาน
ของรอยตอใหมน  มีรัศมี  5  มิลลิเมตร หรือตามแบบ ยกเวนรอยตอที่ใชเลื่อยตัดตอนที่มนนั้นจะตองมีรัศมี
ถูกตองตอเนื่องกันไปโดยตลอดความยาวของผิวที่เรียบแนนดวยมอรตาร  การเลื่อนเครื่องมือในขณะที่แตง
จะตองไมกระทบกระเทือนตอผิวหนาของแผนพื้นคอนกรีตนั้นเกินสมควร  โดยรอยที่ทําขึ้นตองเรียบ  กวาง
ไมเกิน  3  มิลลิเมตร  และลึกไมเกิน  10  มิลลิเมตร 
        รอยตอทุกรอยใหวัดสอบดวยบรรทัดตรงกอนที่คอนกรีตนั้นจะแข็งตัว  และใหทําการแกไขถา
ขอบขางหนึ่งของรอยตอสูงกวาอีกขางหนึ่งหรือถารอยตอสูงหรือตํ่ากวาแผนพื้นคอนกรีตที่อยูขางเคียง
รอยตอนั้น 

4.9.4.2.8     การบม 
        หลังจากกวาดและแตงคอนกรีตเสร็จแลว  ใหรีบบมคอนกรีตดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 
         ในการบมคอนกรีต  ใหคลุมผิวพื้นคอนกรีตใหเต็มผิวหนาดวยวัสดุที่ใชคลุมในการบม
คอนกรีต   ถาปรากฏวาสวนใดหลุดออกหรือสูญหายไปในระหวางระยะเวลาที่บม  จะตองรีบใสปดใหใหม
โดยทันที  ระหวางระยะเวลาที่บมหามปลอยผิวหนาของแผนพื้นคอนกรีตทิ้งไวโดยไมมีส่ิงใดปกคลุม 
         ในกรณีที่ยังมีน้ําไมเพียงพอสําหรับการบม  หรือมีวัสดุที่ใชคลุมในการบมคอนกรีตไวที่หนา
งานไมเพียงพอ  ก็ใหหยุดงานคอนกรีตไวกอน 
         ในกรณีที่ปดคลุมผิวหนาของแผนพื้นคอนกรีตดวยกระสอบ  2  ชั้น  จะใชกระสอบปดคลุมไว
ตลอดเวลาอยางนอย  72  ชั่วโมง  ตลอดระยะเวลา  72  ชั่วโมง  ดังกลาวนี้ใหใชน้ําฉีดกระสอบใหเปยกชื้น
ติดตอกันไป  หามใชน้ําเค็มหรือน้ํากรอยบมคอนกรีต  อาจจะใชวิธีขังน้ําไวบนแผนพื้นคอนกรีตโดยตลอด  
72  ชั่วโมงแทนก็ได 
         ในกรณีที่ใชสารเหลวบมคอนกรีตเคลือบผิวคอนกรีต  หากสารเหลวบมคอนกรีตเคลือบเหล็ก
ยึด  กอนจะเทคอนกรีตประกบอีกขางหนึ่ง  จะตองทําความสะอาดเหล็กยึดใหสารเหลวบมคอนกรีตออก
จากเหล็กยึดใหหมด  มิฉะนั้นเหล็กยึดอาจจะเสียคุณสมบัติการยึดเหนี่ยวได 

4.9.4.2.9    การรื้อแบบ 
        หามร้ือแบบออกหลังจากเทคอนกรีตเสร็จเรียบรอยแลวเปนเวลาไมนอยกวา  12  ชั่วโมง การ
ร้ือแบบจะตองระมัดระวังมิใหเกิดการเสียหายตอแผนพื้นคอนกรีตนั้น 
        เมื่อร้ือแบบออกแลว  ถาพบวาคอนกรีตตอนใดผิวหนาเปนรูพรุนเล็กนอยก็ใหแตงใหเรียบโดย
ใชมอรตาร  ซึ่งมีสวนผสมปูนซีเมนต  1  สวน  และทราย  2  สวน  โดยน้ําหนัก  ถานายชางผูควบคุมงาน
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พิจารณาเห็นวา  คอนกรีตตอนใดมีรูพรุนมากเกินสมควร  ใหถือวาแผนคอนกรีตตอนนั้นใชไมได  ผูรับจาง
จะตองร้ือออกแลวหลอใหใหม  สวนที่ร้ือออกนี้ตองเต็มความหนาและความกวางของแผนพื้นคอนกรีตนั้น  
โดยใหมีรอยตอกอสรางตามขวางตามแบบ  คาใชจายในการนี้  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

4.9.4.2.10  การปองกันแผนพื้นคอนกรีต 
       ผูรับจางจะตองจัดทํา  ติดตั้ง  และบํารุงรักษาแผงกั้น  และจัดใหมีคนเฝาใหสัญญาณมิให
ยวดยานตาง ๆ ผานไปบนแผนพื้นคอนกรีตที่หลอเสร็จใหม ๆ จนกวาแผนพื้นคอนกรีตตอนนั้นจะมีอายุครบ
และรับน้ําหนักการจราจรได  การตั้งแผงกั้นเหลานี้จะตองใหเปนไปตามแบบมาตรฐานการติดตั้งปายจราจร
ระหวางกอสรางของกรมทางหลวง  ในกรณีที่จําเปนตองเปดการจราจรใหแลนทับแผนพื้นคอนกรีต  ผูรับ
จางจะตองจัดสรางที่ขามที่เหมาะสมและมั่นคงแข็งแรง  สําหรับใหยวดยานแลนขามไดโดยเปนผูออก
คาใชจายเองทั้งสิ้น 
       ในกรณีที่ชองทางซึ่งเปดใหการจราจรผานไดอยูติดกับแผนพื้นคอนกรีตหรือชองทางที่กําลังเท
คอนกรีต  ผูรับจางจะตองจัดหา  ติดตั้งร้ัวกั้นชั่วคราวที่มั่นคงแข็งแรงเปนแนวแบงแยกชองทางดังกลาวและ
จะตองดูแลรักษารั้วกั้นนั้นจนกวาจะเปดการจราจรไดแลวจึงร้ือออก  ผูรับจางจะตองจัดทําแผนดําเนินการ
กอสรางใหเปนไปโดยมิใหกีดขวางชองทางที่เปดการจราจรอยู 
       แผนพื้นคอนกรีตตอนใดชํารุดเสียหาย  อันเนื่องมาจากการจราจรหรือดวยเหตุอ่ืนใดผูรับจาง
จะตองซอมแซมหรือทุบทิ้งแลวหลอคอนกรีตใหใหมตามที่นายชางควบคุมงานเห็นสมควรโดยผูรับจางเปนผู
ออกคาใชจายทั้งสิ้น  วิธีการซอมนายชางผูควบคุมงานจะเปนผูกําหนด 
 
4.9.4.2.11    การยาแนวรอยตอ 
         (1)  การเตรียมรอยตอ  กอนจะทําการลงวัสดุยาแนวรอยตอ  รอยตอจะตองแหงปราศจากฝุน 
กรวด  ทราย  และจะตองขัดซีเมนตสวนเกินออกจากผนังรอยตอใหหมดและเปาดวยลมแรงที่แหง  เพื่อให
วัสดุยาแนวรอยตอติดกับผนังรอยตออยางแนนหนาโดยไมมีชองวาง 
         (2)  การทาแนวรอยตอดวยวัสดุทารอยตอ  กอนที่จะลงวัสดุยาแนวรอยตอจะตองทาผนัง
รอยตอดวยวัสดุทารอยตอที่เหมาะสมกับวัสดุยาแนวรอยตอที่จะใช  การทาวัสดุทารอยตอสามารถกระทํา
ไดโดยใชแปรง  หรือจะใชเครื่องพนก็ได  กอนที่จะหยอดวัสดุยาแนวรอยตอจะตองรอใหวัสดุทารอยตอแหง
สนิทเสียกอน 
         (3)  การใหความรอนวัสดุยาแนวรอยตอ  ถังที่จะใชตมวัสดุยาแนวรอยตอจะตองเปนถัง  2  
ชั้น  โดยมีน้ํามันหรือของเหลวอื่นใดเปนตัวกลางระหวางชั้น  เพื่อใหอุณหภูมิของวัสดุยาแนวรอยตอ
สม่ําเสมอโดยทั่วกัน  ถังตมวัสดุยาแนวรอยตอจะตองมีเทอรโมมิเตอรติดไว  เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิทั้งขณะ
ตมและขณะหยอด 
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         การทําใหวัสดุยาแนวรอยตอหลอมละลาย  จะตองคอย ๆ ทํา โดยในระยะแรกจะตองตัดวัสดุ
ยาแนวรอยตอที่อยูในสภาพแข็งใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ดวยใบมีดที่รอน  หรือมีดที่คมและถูดวยพาราฟน  
หลังจากนั้นเอาวัสดุยาแนวรอยตอที่ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ บางสวนลงไปหลอมละลายในถังตมพรอมทั้งกวนอยู
ตลอดเวลา  และในขณะเดียวกันก็คอย ๆ ใสวัสดุยาแนวรอยตอที่ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ สวนที่เหลือลงไปในถงัตม
ทีละนอย  พรอมกับกวนไปดวย เมื่อวัสดุยาแนวรอยตอหลอมละลายและมีอุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิที่จะ
หยอดไดก็ใหหยอดลงไปในรอยตอทันที  ควรระมัดระวังอยาใหอุณหภูมิของวัสดุยาแนวรอยตอสูงเกินไป
เพราะจะทําใหวัสดุยาแนวรอยตอเสื่อมคุณภาพ 
       (4)  การหยอดวัสดุยาแนวรอยตอ  อุณหภูมิในขณะที่หยอดวัสดุยาแนวรอยตอใหเปนไปตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิตวัสดุยาแนวรอยตอนั้น ๆ   การหยอดวัสดุยาแนวรอยตอจากถังตมใหกระทําให
เสร็จโดยเร็ว  กอนเริ่มงานหยอดใหมในแตละครั้งจะตองเผาหัวสําหรับหยอดใหรอน  เพื่อละลายวัสดุเกาที่
เกาะติดอยูออกใหหมด 
       (5)  การหลอมละลายซ้ํา  วัสดุยาแนวรอยตอ ซึ่งไดนําไปหลอมละลายแลวปลอยใหเย็นจน
แข็งตัว  จะเอามาหลอมละลายใหมเพื่อใชงานตอไปอีกไมได  วัสดุยาแนวรอยตอถาหลอมละลายแลวใชไม
หมดจะตองเอาออกทิ้งไป 
       (6)  ระดับของการหยอด  ควรหยอดวัสดุยาแนวรอยตอใหตํ่ากวาขอบของรอยตอเล็กนอยเพื่อ
ปองกันไมใหวัสดุยาแนวรอยตอทะลักลนขึ้นมาบนผิวคอนกรีตภายหลังเปดการจราจรแลว 
 
4.9.4.2.12   การเปดการจราจร 
        หามเปดการจราจรบนแผนพื้นคอนกรีตที่สรางเสร็จจนกวาจะมีอายุครบ  14  วัน  แตในกรณี
จําเปน  เชน  บริเวณทางแยก และ ทางเชื่อม เปนตน  อาจยอมใหเปดการจราจรไดถาผลการทดสอบความ
ตานแรงของแทงคอนกรีตไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในแบบ   การเปดการจราจรจะกระทําไดเมื่อไดหยอดวัสดุยา
แนวรอยตอเรียบรอย  และไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานแลว 
        ในกรณีแบบกอสรางที่มีผิวไหลทาง  ใหกอสรางผิวไหลทางใหเสร็จเรียบรอยกอนเปด
การจราจร  หากจําเปนตองเปดการจราจร  จะตองทําการปองกันขอบผิวทางคอนกรีตไมใหเกิดการแตกหัก  
บ่ิน  จากการจราจร  และหามกองวัสดุที่ใชทําไหลทางไวบนผิวคอนกรีต  หรือผสมหรือเกลี่ยตีแผวัสดุ  ที่ใช
ทําไหลทางบนผิวคอนกรีต  เพราะจะทําใหผิวคอนกรีตเสียหายได 
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4.9.5        การตรวจสอบ 

4.9.5.1      การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของผิวคอนกรีต 
        เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวใหวัดสอบผิวหนาคอนกรีตทั้งหมด  โดยเฉพาะที่รอยตอนั้นดวย
บรรทัดตรงยาว  3.00  เมตร  การวัดใหวัดติดตอกันไปโดยเลื่อนบรรทัดไปทีละ  1.50  เมตร และมีระยะ
เหลื่อมกัน  1.50  เมตร  ถาผิวหนาตอนใดเมื่อวัดสอบในทิศทางตามยาวปรากฏวาไมสม่ําเสมอ  หรือหาง
จากขอบบรรทัดที่วัดสอบเกินกวา  3.5  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  7  มิลลิเมตร  ก็ใหทําเครื่องหมายไว และใช
เครื่องฝนคอนกรีตที่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานแลว  รีบฝนออกใหตํ่าลงจนกระทั่งความ
ไมสม่ําเสมอนั้นเหลือไมเกิน  3.5  มิลลิเมตร 
       ถาผิวหนาของพื้นคอนกรีตตอนใดไมสม่ําเสมอหรือหางจากขอบบรรทัดที่วัดสอบเกินกวา  7  
มิลลิเมตร  ผูรับจางจะตองร้ือแผนพื้นคอนกรีตแผนนั้นออก  แลวหลอคอนกรีตใหมโดยใหมีรอยตอกอสราง
ตามขวางตามแบบ  คาใชจายในการนี้  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

4.9.5.2      การทดสอบความตานแรงของคอนกรีต 
        ในระหวางการเทคอนกรีตนายชางผูควบคุมงานจะเก็บตัวอยางคอนกรีตโดยใหผูรับจางหลอ
แทงตัวอยางเพื่อเก็บไวทดสอบความตานแรงของคอนกรีตที่อายุ  28  วัน  การเก็บตัวอยางคอนกรีตให
ดําเนินการตาม  ทล. – ม.302  “ มาตรฐานการเก็บตัวอยางคอนกรีตสดในสนาม ”   สําหรับการบมแทง
ตัวอยางคอนกรีตใหทําการบมในสภาวะเดียวกันกับการบมพื้นผิวทางคอนกรีต 

4.9.5.2.1     การทดสอบความตานแรงอัด 
        การเก็บตัวอยางเพื่อการทดสอบความตานแรงอัด  ใหเก็บอยางนอย  1  คร้ังตอคอนกรีตที่เท  
100  ลูกบาศกเมตร  หรือทุก ๆ คร้ังที่มีการเทคอนกรีต ( ในกรณีที่เทนอยกวา  100  ลูกบาศกเมตร )  นํา
ตัวอยางคอนกรีตที่เก็บแตละครั้งมาหลอแทงคอนกรีตรูปลูกบาศกขนาด 150X150X150  มิลลิเมตร  ตาม  
ทล. – ม. 303 “ มาตรฐานการหลอแทงคอนกรีตรูปลูกบาศก ” จํานวน  3  แทง  (1 ชุด)   เพื่อเก็บไวทดสอบ
หาความตานแรงอัด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวิธีการทดสอบความตานแรงอัดของแทง
คอนกรีต  มาตรฐานเลขที่  มอก.409 
        ผลการทดสอบเมื่อแทงคอนกรีตมีอายุครบ  28  วันของแตละชุด  จะตองใหคาความตาน
แรงอัดเฉลี่ยไมนอยกวา  32  เมกะพาสคัล  หรือที่กําหนดไวในแบบ   ทั้งนี้อนุญาตใหมีแทงคอนกรีตที่ใหคา
ความตานแรงอัดต่ํากวา  32  เมกะพาสคัล  หรือที่กําหนดไวในแบบ  ไดไมเกิน  1  แทง    แตตองไมตํ่ากวา
รอยละ  85  ของคาที่กําหนด 
       ในกรณีที่ผลทดสอบแทงคอนกรีตหลอใหคาความตานแรงอัดต่ํากวาคาที่กําหนด  ผูรับจางมี
สิทธิ์จะขอใหทําการตรวจสอบความตานแรงอัดของคอนกรีตในชวงงานนั้น ๆเพิ่มเติม  โดยการเจาะเก็บ
ตัวอยางมาทดสอบใหม  การเจาะตัวอยางทดสอบจะตองดําเนินการโดยเร็วภายใน  60  วัน   นับจากวันที่
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เทคอนกรีตชวงนั้น ๆ   ตําแหนงที่เจาะและจํานวนตัวอยางที่ตองการนายชางผูควบคุมงานจะเปนผูกําหนด  
ขนาดของตัวอยางที่เจาะจะตองมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  100  มิลลิเมตร    และมีอัตราสวนระหวาง
ความสูงและเสนผาศูนยกลางประมาณ   2 : 1    คาความตานแรงอัด  ของตัวอยางที่เจาะเมื่อแปลงกลับไป
เปนคาความตานแรงอัดของแทงคอนกรีตมาตรฐาน   ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  วิธีการ
ทดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต  มาตรฐานเลขที่ มอก. 409  แลว   จะตองไมนอยกวารอยละ  
85  ของความตานแรงอัดที่กําหนด  จึงจะถือวาคอนกรีตในชวงนั้น ๆ ใชได  ในกรณีที่ผลทดลองจาก
ตัวอยางที่เจาะทดสอบนอยกวาที่กําหนด  ใหผูรับจางทุบคอนกรีตในชวงนั้น ๆ ทิ้ง    แลวเทใหมพรอมทั้ง
เก็บตัวอยางทดสอบชุดใหม 
       ในกรณีที่ผลทดสอบแทงคอนกรีตใหคาความตานแรงอัดต่ํากวาคาที่กําหนด  และผูรับจางไม
ประสงคที่จะขอเจาะตัวอยางในสนามมาทดสอบหาความตานแรงอัดใหม    นายชางผูควบคุมงานมีอํานาจ
ส่ังร้ือแลวใหเทคอนกรีตชวงที่ร้ือนั้นใหมได 
       คาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดนี้  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

4.9.5.2.2    การทดสอบความตานแรงดัด 
       การเก็บตัวอยางเพื่อการทดสอบความตานแรงดัดใหเก็บอยางนอย  1  คร้ังตอคอนกรีตที่เท  
100  ลูกบาศกเมตร  หรือทุก ๆ คร้ังที่มีการเทคอนกรีต ( ในกรณีที่เทนอยกวา  100  ลูกบาศกเมตร ) นํา
ตัวอยางคอนกรีตที่เก็บแตละครั้งมาหลอแทงคอนกรีตรูปคานขนาด 150X150X600  มิลลิเมตร ตาม  ทล. –
ม. 305  “ มาตรฐานการหลอแทงคอนกรีตรูปคาน ” จํานวน  3  แทง ( 1 ชุด )   เพื่อเก็บไวทดสอบหาคา
ความตานแรงดัด  ตาม AASHTO T 97 :  Flexural  Strength  of  Concrete  ( Using  Simple  Beam 
With  Third - Point  Loading) 
        ผลการทดสอบเมื่อแทงคอนกรีตมีอายุครบ  28  วันของแตละชุด  จะตองใหคาความตานแรง
ดัดเฉล่ียไมนอยกวา  4.2  เมกะพาสคัล  หรือที่กําหนดไวในแบบ  ทั้งนี้อนุญาตใหมีแทงคอนกรีตที่ใหคา
ความตานแรงดัดต่ํากวา  4.2 เมกะพาสคัล หรือที่กําหนดไวในแบบ  ไดไมเกิน  1  แทง แตตองไมตํ่ากวา
รอยละ  85  ของคาที่กําหนด 
       ในกรณีที่ผลทดสอบแทงคอนกรีตหลอ  ใหคาความตานแรงดัดต่ํากวาคาที่กําหนดผูรับจางมี
สิทธิ์ที่จะขอใหทําการตรวจสอบความตานแรงดัดของคอนกรีตในชวงงานนั้น ๆ เพิ่มเติม  โดยการตัด
ตัวอยางมาทดสอบใหม  การตัดตัวอยางทดสอบจะตองดําเนินการโดยเร็วภายใน  60  วัน  นับจากวันที่เท
คอนกรีตชวงนั้น ๆ  ตําแหนงที่ตัดและจํานวนตัวอยางที่ตองการ  นายชางผูควบคุมงานจะเปนผูกําหนด  
ขนาดของตัวอยางที่ตัดตองมีขนาด  150X150  มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา  500  มิลลิเมตร  คาความ
ตานแรงดัดของตัวอยางที่ตัด  จะตองไมนอยกวารอยละ  85  ของความตานแรงดัดที่กําหนด   จึงจะถือวา
คอนกรีตในชวงนั้น ๆ ใชได   ในกรณีที่ผลการทดลองจากตัวอยางที่ตัดทดสอบนอยกวาที่กําหนด  ใหผูรับ
จางทุบคอนกรีตในชวงนั้น ๆ ทิ้งแลวเทใหมพรอมทั้งเก็บตัวอยางทดสอบชุดใหม 
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        ในกรณีที่ผลทดสอบแทงคอนกรีตหลอ  ใหคาความตานแรงดัดต่ํากวาคาที่กําหนด  และผูรับ-
จางไมประสงคที่จะขอตัดตัวอยางในสนามมาทดสอบหาความตานแรงดัดใหม  นายชางผูควบคุมงานมี
อํานาจสั่งร้ือ  แลวใหเทคอนกรีตชวงที่ร้ือนั้นใหมได 
        คาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดนี้  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

4.9.6         การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

4.9.6.1        วิธีการวัดปริมาณงาน 
4.9.6.1.1      การวัดปริมาณงานผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต  ใหคิดจากพืน้ทีต่ามทีไ่ด

กอสรางจริงตามแบบ   ทั้งนี้ไมรวมพื้นที่สวนที่เปนรอยตอเพื่อขยายตามขวาง   ปริมาณงานมีหนวยเปน
ตารางเมตร 

4.9.6.1.2     การวัดปริมาณงานรอยตอทุกชนิด  ใหวัดจากความยาวตามที่ไดกอสรางจริง
ตามแบบปริมาณงานมีหนวยเปนเมตร 

4.9.6.2      วิธีการจายคางาน 
4.9.6.2.1     การจายคางานผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีตตามรายการนี้  หมายรวมถึง  

คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงาน  และอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด
โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 

4.9.6.2.2     การจายคางานรอยตอตามรายการนี้  หมายรวมถึง คาตัดรอยตอ  คาวัสดุ       
คาเครื่องมือ  คาแรงงานและอื่นๆ ที่จําเปน  เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจาย
คางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 
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4.10 การกอสรางและควบคุมคณุภาพงานบูรณะและปรับปรุงถนนลาดยางเดิม 
โดยวิธี Asphalt  Hot–Mix Recycling   

 

Asphalt  Hot–Mix Recycling  หมายถงึการผลิต  Recycled  Asphalt  Concrete  โดยการใช
แอสฟลตคอนกรีตที่ไดจากการรื้อชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม  นํามาใชเปนวัตถุดิบ โดยอาจเพิม่วัสดุใหม
เขาไปผสมดวยหรือไมก็ไดตามความจําเปน  วัสดุใหมดังกลาวไดแก  แอสฟลตซีเมนต  และหรือสาร
ปรับปรุงคุณภาพแอสฟลต (Asphalt Recycling Agent) และหรือมวลรวม และหรอืแอสฟลตคอนกรีตใหม  
มีวัตถุประสงคเพื่อใชในงาน  บํารุงทาง หรืองานบูรณะลาดยาง โดยการปูและบดทับบนชัน้ทางใดๆ  ที่ได
เตรียมไว  ใหถกูตอง  ตามแนว  ระดับความลาด ตลอดจนรูปตัดตามทีไ่ดแสดงไวในแบบ 

4.10.1 วัสดุ 
วัสดุที่ใชทาํ  Recycled  Asphalt  Concrete  ประกอบดวยวัสดุเกา  คือ  แอสฟลตคอนกรีต

จากชัน้ทางแอสฟลตคอนกรตีเดิม  โดยอาจใชวัสดุใหม  คือ  แอสฟลตซีเมนต  และหรือสารปรับปรุง
คุณภาพแอสฟลตและหรือมวลรวม  และหรือแอสฟลตคอนกรีตใหม  ผสมเพิม่ดวยก็ไดตามความจาํเปน  
ซึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพของวัสดุเกาทีน่าํมาใช  โดยจะตองดําเนนิการทดลองและออกแบบสวนผสมเฉพาะงาน
ที่เหมาะสม   วัสดุดังกลาวทีน่ํามาใชจะตองมีคุณสมบัติ ตาม ทล.-ม.  410/2542  

4.10.1.1 แอสฟลตคอนกรีตจากชัน้ทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม  
   แอสฟลตคอนกรีตจากชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม   ไดจากการขุดร้ือชั้นทางแอสฟลต
คอนกรีต  โดยอาจใชวิธีคราด  (Ripping) แลวนํามายอยจนไดขนาดตามที่ตองการ  หรือวิธีตัดแบบเย็น 
(Cold  Milling)  หรือวิธีตัดแบบรอน  (Hot Milling)  ก็ได  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องจักร  เครื่องมือที่ใช
ในการดําเนินการ  และลักษณะการใชงาน   
 

4.10.1.2 มวลรวมผสมเพิ่ม 
   มวลรวมผสมเพิ่มประกอบดวยมวลหยาบ  (Coarse  Aggregate)  และหรือมวลละเอียด 
(Fine  Aggregate)  กรณีที่มวลละเอยีดมีสวนละเอยีดไมพอ  หรือตองการปรับปรุงคุณภาพ  และความ
แข็งแรงของ  Recycled  Asphalt  Concrete  อาจเพิ่มวัสดุผสมแทรก (Mineral  Filler) ดวยก็ได 

4.10.1.2.1 มวลหยาบ  หมายถึงสวนที่คางตะแกรงขนาด  4.75  มิลลิเมตร (เบอร 
4) เปนหินยอย (Crushed  Rock)  หรือวัสดุอ่ืนใดที่กรมทางหลวงอนุมัติใหใชได  ตองเปนวัสดุที่แข็งและ
คงทน (Hard  and Durable)  สะอาด  ปราศจากวัสดุไมพึงประสงคใดๆ  ที่อาจทําให  Recycled  Asphalt  
Concrete  มีคุณภาพดอยลง 

4.10.1.2.2 มวลละเอียด  หมายถึงสวนที่ผานตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร  (เบอร 
4)  เปนหินฝุนหรือทรายที่สะอาด  ปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอันไมพึงประสงคใดๆ  ปะปนอยูซึ่งอาจทํา
ให  Recycled  Asphalt  Concrete  มีคุณภาพดอยลง 
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4.10.1.2.3  วัสดุผสมแทรก  ใชผสมเพิ่มในกรณีเมื่อผสมมวลหยาบกับมวลละเอียด
เปนมวลรวมแลวสวนละเอียดในมวลรวมยังมีไมพอ  หรือใชผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ  Recycled  
Asphalt  Concrete  วัสดุผสมแทรกอาจเปน  Stone  Dust, Portland  Cement,  Silica  Cement,  
Hydrated  Lime  หรือวัสดุอ่ืนใดที่กรมทางหลวงอนุมัติใหใชได 

วัสดุผสมแทรกตองแหง  ไมจับกันเปนกอน และมีขนาดคละเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด   ในกรณีที่กรมทางหลวงเห็นวาวัสดุที่มีขนาดคละแตกตางไปจากที่กําหนด   แต
เมื่อนํามาใชเปนวัสดุผสมแทรกแลว  จะทําให  Recycled  Asphalt  Concrete  มีคุณภาพเปนไปตามที่
กําหนดก็อาจอนุมัติใหใชวัสดุนั้นเปนวัสดุผสมแทรกได  

4.10.1.3 แอสฟลต 
   ในกรณีที่ไมไดระบุชนิดของแอสฟลตไวเปนอยางอืน่  ใหใชแอสฟลตซีเมนต  AC  60 – 70  
ตามมาตรฐานเลขที ่ มอก.851  “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง” 

4.10.1.4 สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลต  (Asphalt  Recycling Agent) 
   เปนสารประกอบที่มีคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสเหมาะสมที่จะใชปรับปรุงคุณภาพแอสฟลต
ซีเมนตในแอสฟลตคอนกรีตจากชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตเดิมที่เสื่อมคุณภาพ  ใหกลับมีคุณภาพตาม
ขอกําหนดที่ตองการ  สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลตจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนด  ASTMD 4552 – 
86 “Standard  Practice  for  Classifying  Hot Mix Recycling  Agents” 
   การเก็บรักษาสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลต  ใหเก็บในถังเก็บชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิไดโดย
อัตโนมัติ   ซึ่งสามารถรักษาอุณหภูมิของสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟลตไวไดคงที่ตามที่กําหนดระหวาง  38 
– 163 องศาเซลเซียส  (100 – 325 องศาฟาเรนไฮต) 

4.10.1.5 แอสฟลตคอนกรีตใหม 
   ในกรณีที่ตองใชแอสฟลตคอนกรีตใหมผสมกับแอสฟลตคอนกรีตจากชั้นทางแอสฟลตคอนกรีต
เดิม  แอสฟลตคอนกรีตใหมที่นํามาใชจะตองถูกตองตามที่ไดออกแบบไว  และเมื่อผสมกับแอสฟลต
คอนกรีตเดิมแลว  จะตองมีขนาดคละของมวลรวมเปนไปตามสูตรสวนผสมเฉพาะงานที่ไดออกแบบไวแลว  
และขนาดคละดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนด 
 

4.10.2 การใชงาน 
   Recycled  Asphalt  Concrete  นี้ใชสําหรับงานบาํรุงทางเดิม  หรืองานบูรณะลาดยาง  ให
สามารถใชงานไดตอไป โดยใชปรับปรุงชัน้ผิวทางเดิมใหเปนชั้นผวิทางใหม หรือปรับปรุงใหเปนชั้นทางอืน่ใด 
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4.10.3 การออกแบบสวนผสม  Recycled  Asphalt  Concrete  โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
 4.10.3.1 กอนเร่ิมงานไมนอยกวา  30  วัน  ตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสม  
Recycled  Asphalt  Concrete   
 4.10.3.2 คุณภาพทั่วไปของวัสดุที่จะใชทํา Recycled  Asphalt  Concrete  ใหเปนไปตาม
ขอ 4.10.1 
 4.10.3.3 ปริมาณของแอสฟลตคอนกรีตเดิมที่ใชผสมทําชั้นทาง  Recycled  Asphalt  
Concrete  ข้ึนอยูกับคุณภาพของแอสฟลตคอนกรีตเดิม  และความเหมาะสมกับประเภทชั้นทาง  
Recycled  Asphalt  Concrete  ที่จะกอสรางซึ่งจะตองเปนไปตามผลการทดลองและออกแบบสูตร
สวนผสมเฉพาะงานที่ไดทําไวลวงหนาแลว 
 4.10.3.4 การตรวจสอบสูตรสวนผสม  Recycled  Asphalt  Concrete  โดยทดลองตามวิธี  
Marshall และจะตองมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด 
 4.10.3.5 กรณีที่ผูรับจางออกแบบสวนผสม  กรมทางหลวงจะเปนผูตรวจสอบเอกสารการ
ออกแบบ  สวนผสม Recycled  Asphalt  Concrete  ใหเพื่อใชควบคุมงานนั้น 
 4.10.3.6 ในการผสม Recycled  Asphalt  Concrete  ในสนาม  มวลรวมขนาดหนึ่งขนาด
ใด  หรือปริมาณ แอสฟลตซีเมนตยอมใหคลาดเคลื่อนไดไมเกินคาที่กําหนด  ถาคลาดเคลื่อนเกินกวา 
ที่กําหนดนี ้ จะถือวา  Recycled  Asphalt  Concrete  นั้น  มีคุณภาพไมถูกตองตามทีก่ําหนด  จะตองทาํ
การปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
 4.10.3.7 ผูควบคุมงานอาจขอเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได  ถาวัสดุที่ใชผสม  
Recycled  Asphalt Concrete  เกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยสาเหตุใดๆ  ก็ตาม  การเปลี่ยนสูตรสวนผสม
เฉพาะงานทุกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบกอน 
 4.10.3.8 การทดลองออกแบบและตรวจสอบการออกแบบสวนผสม  Recycled  Asphalt  
Concrete ทุกครั้งหรือทุกสัญญาจาง   ผูรับผิดชอบจะตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมทาง-หลวง
กําหนด 

4.10.4 เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชในการกอสราง 
 4.10.4.1  เครื่องจักรแบบ  Central  Plant  Recycling  ประกอบดวย 
  4.10.4.1.1  เครื่องจักรร้ือผิวทางเดิม  อาจจะใชแบบใดแบบหนึง่ดังตอไปนี้ 
 (1)  เครื่องจักรร้ือผิวทางเดิมโดยใชวิธีคราด  (Ripping) แลวนําไปยอยดวย
เครื่องยอย (Crusher)  จนไดขนาดตามที่ตองการ 
 (2)  เครื่องจักรตัดผิวทางแบบตัดรอน  (Heater  Planer)  มีอุปกรณให
ความรอนผิวทางเดิมที่จะตัดแบบใชน้ํามัน  กาซ  หรือ  แสงอินฟราเรด  และอุปกรณตัดผิว  แบบใดแบบ
หนึ่งดังตอไปนี้ 
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      - แบบใชใบมีดปาดเฉือน  (Shearing or  Scraping  with  a Blade) 
      - แบบใบตัด  (Cutting  Edges) ซึ่งหมนุรอบแกนดิ่ง 
      - แบบใชเขี้ยว  (Teeth)  ติดรอบ Horizontal  Rotating  Drum 
 (3)  เครื่องตัดผิวทางแบบตัดเย็บ  (Cold  Planer)  ซึ่งสามารถตัดผิวทาง
เดิมไดโดยไมตองใหความรอนผิวทางเดิมที่จะตัด 
 4.10.4.1.2  Batch Plant  ที่ออกแบบหรือปรับปรุงสําหรับผสมวัสดุ  Recycling  
โดยเฉพาะ 
 4.10.4.1.3  Drum-Mix Plant ที่ออกแบบสําหรับผสมวัสดุ Recycling โดยเฉพาะ
  
 4.10.4.2 เครื่องจักรแบบ In – Place  Recycling  ประกอบดวย 
 4.10.4.2.1  เครื่อง  Preheater  แบบ Gas – Fired  หรือ  Infra – Red  Heater  
สําหรับใหความรอนผิวทางเดิมจนไดอุณหภูมิประมาณ  110 – 130  องศาเซลเซียส  
 4.10.4.2.2  เครื่อง  Remixer  จะตองสามารถทํางานไดดังนี้ 
 (1)  ใหความรอนผิวทางเดิมตอเนื่องจากที่ไดดําเนินการตามขอ 4.2.1  จน
ผิวทาง เดิมมีอุณหภูมิ  140 – 170  องศาเซลเซียส 
 (2)  ร้ือผิวทางเดิมออกไดความลึกตามที่ตองการ  โดยดําเนินการตอจาก
ขอ  4.10.4.2.1 
 (3)  รวบรวมและปรับระดับวัสดุผิวทางเดิมที่ร้ือออกดวยใบมีดปรับระดับ 
(Levelling  Blade)   แลวสงตอไปยังสวนกลางของเครื่อง  Remixer  ดวยระบบ  Auger  เขาสูหองผสมซึ่ง
เปนแบบ  Flow – Through  Double – Shaft  Mixer 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องจักร   In-Place Recycling 
 

 (4)  มีระบบ  Auger  เกลี่ยกระจายวัสดุที่ผสมเสร็จแลว  และปูใหเรียบดวย 
Vibrating  and/or Tamping  Screed  สามารถปรับความกวางได  3.00 – 4.50 ม. 
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  4.10.4.2.3 โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต   ตามมาตรฐานที่   ทล.-ม . 
408/2532 “แอสฟลตคอนกรีต (Asphalt  Concrete  or Hot – Mix  Asphalt)” 
 4.10.4.3 เครื่องจักรบดทับและเครื่องมืออ่ืนๆ ตามมาตรฐานที่ทล.-ม.  408/2532 “แอสฟลต
คอนกรีต (Asphalt  Concrete  or  Hot – Mix  Asphalt)”  
   เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชทุกชนิด   จะตองมีสภาพใชงานไดดี  โดยผานการตรวจสอบและ
ตรวจปรับ  และนายชางผูควบคุมงานอนุญาตใหใชได  ในระหวางการกอสรางผูรับจางจะตองบํารุงรักษา
เครื่องจักรและเครื่องมือดังกลาว  ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
 

4.10.5 การเตรียมการกอนการกอสราง 
   การเตรียมชัน้ทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม  กอนกอสรางชั้นทาง  Recycled  Asphalt  
Concrete    ผูควบคุมงาน  จะตองใหทําความสะอาดผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม  กําจัดวัสดุหลุดหลวม  
ส่ิงสกปรกและวัสดุไมพึงประสงคอ่ืนๆ  ซึง่จะทาํใหคุณภาพของ Recycled  Asphalt  Concrete  ดอยลง  
ออกใหหมด 
 

4.10.6 การกอสราง 
 4.10.6.1 งานบูรณะ (Rehabilitation)  เปนงานที่ตองร้ือชั้นใตผิวทางใด ๆ เพื่อกอสรางใหม 
 4.10.6.1.1 การตัดโดยวิธี  Ripping  ถาตองการนาํผิวทางเดิมมา  Recycling  ให
ใชเครื่อง  Ripper ขุดเอาผิวทาง  Asphalt  Concrete  โดยไมใหมวีัสดุชั้นพืน้ทางตดิขึ้นมาดวย  แลวนําไป  
Stock  Pile  ไวเมื่อไดกอสรางชัน้ทางอืน่ๆ  จนถงึชั้นพืน้ทางและ  Prime  Coat  เรียบรอยแลว  จึงนาํเอา
แอสฟลต  คอนกรีตที ่Stock  Pile  ไวไปทาํ  Recycled  Asphalt  Concrete  ได  โดยใช  Central  Plant  
Mix  ที่ไดออกแบบหรือปรับปรุงสําหรับผสมวัสดุ  Recycling  โดยเฉพาะสวนวิธีการกอสรางผิวทาง  
แอสฟลตคอนกรีต ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ทล.-ม. 408/2532 
 4.10.6.1.2 การตัดผิวทางแบบเย็น  การตัดผิวแบบเย็นนี้  ตองคัดสวนที่ไม
เหมาะสมออก  เพราะ  เครือ่งตัดผาเม็ดหนิ  ทําให  Gradation  ของหินเปลีย่นแปลง  เชนมีปริมาณฝุนสงู  
และการทาํ  Recycled  Asphalt  Concrete  นี้ตองใช  Central  Plant  Mix ทีไ่ดออกแบบหรอืปรับปรุง
สําหรับผสมวสัดุ  Recycling  โดยเฉพาะ สวนวิธกีารกอสรางผิวทางใหเปนไปตามมาตรฐานที่  ทล.-ม.  
408/2532 
 4.10.6.1.3  การตัดผิวทางแบบรอน  การตัดผิวทางแบบรอนสามารถนําวัสดุที่ตัด
ออกจากผวิทางเดิม  ไปทํา  Recycled  Asphalt  Concrete  โดยใช Central Plant  Mix  ที่ไดออกแบบหรือ
ปรับปรุง สําหรับผสมวัสดุ  Recycling  โดยเฉพาะ เพื่อไปใชในงานบูรณะแทนการ   Ripping  ในขอ  
4.10.6.1.1  และแทนเครื่องตัดเย็นในขอ  4.10.6.1.2  ได 
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 4.10.6.2 งานบํารุงทาง 
 ในกรณีทีว่ัสดุแอสฟลตในผิวทางเดิม  เสื่อมสภาพ  ผิวทางเปนคลื่น หรือไม
เรียบรอย  มผิีวทางเยิ้มตองการแกไขปรับปรุงโดยตัดออกมาผสมกับวัสดุใหม  หรือ  Asphalt  Recycling  
Agent  ดวยก็ได  ทัง้นี ้  เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุแอสฟลตคอนกรีต  ใหใชงานไดแลวปูวัสดุ  
Recycled  Asphalt  Concrete  กลับไปดังเดิม 
  ในกรณีนี้ตองใชเครื่องตัดแบบรอน  โดยมี  Preheater  และเครื่องตัดสามารถให
ความรอนแกผิวทางดวย  Infra–Red  Heater  จนมีอุณหภูมิ 140 – 170  องศาเซลเซียส  เครือ่งตัดเปน
แบบใชเขี้ยว  (Teeth)  ติดรอบ  Horizontal  Rotating  Drum  วิธีนี้จะไมทําใหมีการตัดผาเม็ดหิน  ไมทาํ
ใหเม็ดหนิแตกวัสดุที่ไดออกมามีลักษณะรวนแบบ Hot–Mix สําหรับเครื่องผสมและเครื่องปเูปนแบบ
เคลื่อนที่ได (In–place Recycling) ซึ่งสามารถผสมกับ Hot–Mix ใหม และ/หรือ Asphalt  Recycling  
Agent  ดวยกไ็ด 

 4.10.6.3 การปูสวนผสม  Recycled  Asphalt  Concrete 
 4.10.6.3.1 การปูดวยชุดเครื่องผสมพรอมปูแบบเคลื่อนที่  การกอสรางให
ดําเนินการตามคําแนะนําของผูผลิตเครื่องจักรที่นํามาใชงานนั้น  โดยไดรับความเห็นชอบจากนายชางผู
ควบคุมงานวิธีการปูมี 2 วิธี 
 วิธีที่ 1  ปูแบบชั้นเดียวเมื่อไดขูดวัสดุเกาลงในเครื่องผสม โดยจะเพิ่มสวนผสม
ใหม (Hot–mix และ/หรือ Asphalt  Recycling  Agent)  ใหตรงตามสูตร สวนผสมเฉพาะงาน  แลวปูกลับ
บนผิวทางดังเดิมเปนชั้นเดียว 
 วิธีที่ 2  ปูแบบสองชั้น  เมื่อไดขูดวัสดุเกาลงในเครื่องผสมและอาจผสม   
Asphalt Recycling  Agent  ดวยก็ได  ใหปูสวนผสม  Recycled  Asphalt  Concrete  นี้ 
กลับลงบนผิวทางทันที  และพรอมกันนั้นใหปูทับดวย  Asphalt  Concrete ใหม  ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานที่  ทล.-ม. 408/2532 
 4.10.6.3.2  การปูดวยเครื่องปู  การปูสวนผสม  Recycled  Asphalt  Concrete  
ที่ผลิตจากโรงงานผสม  ใหดําเนนิการตามมาตรฐานที ่  ทล.-ม. 408/2532  “แอสฟลตคอนกรีต  (Asphalt  
Concrete  or Hot–Mix  Asphalt)” 
 4.10.6.4 การเตรียมและการผลิตแอสฟลตคอนกรีตใหม  โดยโรงงานผสมแอสฟลต
คอนกรีตที่จะนํามาผสมทํา Recycled  Asphalt  Concrete  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่  ทล.-ม.  408/2532 
โดยอนุโลม 
 4.10.6.5 การบดทับชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete 
   การบดทับชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete  ใหดําเนินการบดทับตามมาตรฐานที่  
ทล.-ม. 408/2532 “แอสฟลตคอนกรีต  (Asphalt  Concrete  or  Hot–Mix  Asphalt)”  โดยอนุโลม 
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การปูและบดทับ 

4.10.7 การตรวจสอบชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete   
   การตรวจสอบชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete  ที่กอสรางเสรจ็เรียบรอยแลวมี
หลักเกณฑอยางนอยดังตอไปนี ้
 4.10.7.1 ลักษณะผิว  (Surface  Texture) 

ชั้นทาง Recycled  Asphalt  Concrete  ที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะตองได
ระดับและความลาดตามแบบ  มีลักษณะผิวและลักษณะการบดทับที่สม่ําเสมอ  ไมปรากฏความเสียหาย  
เชน  Recycled  Asphalt  Concrete  ที่ผิวหนาหลุด  (Pull) รอยฉีก (Torn)  ผิวหนาหลวมหรือแยกตัว 
(Segregation) เปนคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอื่นๆ  หากตรวจสอบแลวปรากฏความเสียหาย
ดังกลาว  ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองเรียบรอยตามที่นายชาง-ผูควบคุมงานเห็นสมควร 
 4.10.7.2 ความเรียบที่ผิว  (Surface  Tolerance) 

เมื่อใชไมบรรทัดวัดความเรียบ  ยาว  3.00  เมตร  วางทาบบนผิวของชั้นทาง  
Recycled  Asphalt  Concrete  ในแนวตั้งฉากและในแนวขนานกับเสนแบงกึ่งกลางถนน  ระดับผิวชั้นทาง  
Recycled  Asphalt  Concrete  ภายใตไมบรรทัดวัดความเรียบ  จะแตกตางจากระดับของไมบรรทัดวัด
ความเรียบไดไมเกิน  6  มิลลิเมตร  และ 3  มิลลิเมตร  ตามลําดับ 
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 4.10.7.3 ความแนน (Density) 
สําหรับชั้นผิวทาง  ชั้นรองผิวทาง  ที่มีความหนาไมนอยกวา  25  มิลลิเมตร  คา

ความแนนของชั้นทาง  Recycled Asphalt  Concrete  ในสนามจะตองไมนอยกวารอยละ 98  ของคา
ความแนนเฉลี่ยของกอนตัวอยางที่บดอัดในหองทดลอง 

สําหรับชั้นพื้นทาง  และผิวไหลทาง  Recycled  Asphalt  Concrete  คาความ
แนนของชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete  ในสนามจะตองไมนอยกวารอยละ 97  และ 96  ของคา
ความแนนเฉลี่ย ของกอนตัวอยางที่บดอัดในหองทดลองที่ใชเปรียบเทียบ  ตามลําดับ 

หากความแนน (Density) แตกตางไปจากที่ระบุไวขางตน   ใหถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญา 
 4.10.7.4 การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 

การวัดปริมาณงานใหทําการวัดเมื่อไดทําการกอสรางถูกตองตามแบบและ
ขอกําหนดเรียบรอยแลว  มีหนวยวัดตามที่กําหนดในแบบและวัดปริมาณตามที่ไดกอสรางจริงตามแบบที่
กําหนด               

การจายคางานตามรายการนี้ หมายถึง คางานที่รวมทั้งคาวัสดุ คาเครื่องจักร 
คาแรงงานและอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด  โดยคิดจายคางานตาม
ผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด  ในราคาตอหนวยตามสัญญา 

  

4.10.8. การอํานวยการและควบคุมการจราจรระหวางการกอสราง 
     ในระหวางการกอสรางชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete  ผูควบคุมงานจะตองจัดและ
ควบคุมการจราจรไมใหผานชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete  ที่กอสรางใหม  จนกวาชั้นทาง  
Recycled  Asphalt  Concrete จะเย็นตัวลงมากพอที่เมื่อเปดใหการจราจรผานแลวจะไมทําใหเกิดรองรอย
บนชั้นทาง Recycled  Asphalt Concrete  โดยจะตองติดตั้งปายจราจรพรอมอุปกรณควบคุมการจราจร
อ่ืนๆ ที่จําเปนตามที่กรมทางหลวงกําหนด  พรอมจัดบุคลากรเพื่ออํานวยการจราจรใหผานพื้นที่กอสรางได
โดยสะดวกปลอดภัย  และไมทําใหชั้นทาง  Recycled  Asphalt  Concrete ที่กอสรางใหมนั้นเกิดความ
เสียหาย  ระยะเวลาในการปดและเปดการจรจรใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงาน  
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บทที่ 5 

การปรับปรุงคันทางบนดินออน 
5.1  การกอสราง Deep Stabilization 

โดยใช Cement  Column 
 การกอสราง Deep Stabilization เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียวซึ่งเปนดินเดิม   โดย
การนําสารผสมจําพวกปูนขาวหรือปูนซีเมนตหรือปูนขาวและปูนซีเมนตรวมกันผสมกับดินเดิม  การกอสราง 
Deep Stabilization นี้  จะใชวิธี Wet Mixing หรือ Dry Mixing ก็ได    ทั้งนี้การกวนหรือผสมดินกับสารผสม
ที่ระดับตางๆ ของดิน  จะตองทําใหดินเหนียวซึ่งเปนดินเดิมเกิดเปนแทงดิน (Column) ที่มีความแข็งแรง     
มีขนาดและความลึกตามที่ไดกําหนดไวในแบบและขอกําหนดนี้ 
 

1.  สารผสมที่ใชผสมกับดินเดิม 
สารผสมที่ใชผสมกับดินเดิมจะเปนปูนขาวหรือปูนซีเมนต หรือปูนขาวและปูนซีเมนต

รวมกันก็ได  ปริมาณของสารผสมนี้จะตองเปนไปตามที่แสดงไวในตารางที่ 1 
 

     ตารางที่ 1 ปริมาณสารผสมที่ใชในการทํา Deep Stabilization 
 

สารผสม 
ปริมาณที่ใชตอลูกบาศกเมตรของดินเดิม 

(กิโลกรัม / ลูกบาศกเมตร) 
ปูนขาว 100-200 
ปูนซีเมนต 150-250 

ปูนขาว + ปูนซีเมนต 150-250 
 
1.1 ปูนขาว 

ปูนขาวที่ใชตองมีคุณสมบติั  ดังนี ้
- ปริมาณ Calcium Oxide (CaO) และ Magnesium Oxide (MgO) รวมกันไมนอย

กวารอยละ 85 
- Ignition Loss ไมมากกวารอยละ 10 
- ขนาดของเม็ดปูนขาวตองผานตะแกรงขนาด 0.425 มม.(ตะแกรง 40) รอยละ 100 

1.2 ปูนซีเมนต 
ปูนซีเมนตที่ใชจะตองเปนปอรตแลนดซีเมนตประเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก. 15   
สารผสมจะตองเก็บไวในถงัที่ปดมิดชิดความชื้นไมสามารถเขาไปทําใหสารผสม

เสียหายหรือเสื่อมสภาพหรือแข็งตัวกอนที่ใชงาน 
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2. การเจาะสาํรวจและการผสมทดลอง 

ทําการเจาะสํารวจชั้นดินเดิมทุกระยะประมาณ 500 เมตร  ตามแนวทางขนาน และ
รายงานผลการทดลอง 

2.1 การเจาะสาํรวจชั้นดินเดิม 
การเจาะสํารวจชั้นดินเดิม  ตองเจาะสํารวจทุกระยะประมาณ 500 เมตร ตามแนวทาง

ขนานแตละหลุมเจาะมีความลึกไมนอยกวา 20 เมตร  และลึกลงไปชั้นดินแข็ง (ดินเหนียวแข็งหรือชั้นทราย) 
ไมนอยกวา 3 เมตร ทําการเก็บตัวอยาง Undisturbed Sample  โดยการใช Piston Sampler ทุกระยะ 1.50 
เมตร    เมื่อดินเดิมเปนชั้นดินออน (Soft to Medium Clay)  และเก็บตัวอยางพรอมทั้งหาคา Standard 
Penetration Test (SPT) โดยใช  Split Spoon Sampler ทุกระยะ 1.50 เมตร  เมื่อดินเดิมเปนดินแข็ง 

 

 
 
                           ภาพแสดงการเจาะเก็บตัวอยางดินเดมิ 
 
การทดสอบตวัอยางดินในแตละหลุมเจาะ  เปนดังนี ้
- หา Natural Moisture Content , Undrained Shear Strength จาก Pocket 

Penetrometer Test (เฉพาะดินเหนียว) และ Sieve Analysis สําหรับตัวอยางดินทุกตัวอยาง 
- หา Undrained Shear Strength และ Modulus of Elasticity จาก Unconfined 

Compression Test รวมทั้ง Unit Weight ของตัวอยางดินทุกตัวอยางที่เก็บ แบบ Undisturbed Sample 
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- หา Liquid Limit , Plastic Limit และ Plasticity Index จํานวน 4 ตัวอยาง จากตัวอยาง

ที่เก็บ แบบ Undisturbed Sample และ 1 – 2 ตัวอยาง  จากตัวอยางดินที่เปนดินเหนียวแข็ง 
- ทํา Consolidation Test  จํานวน 2 ตัวอยาง  จากตัวอยางดินที่เก็บแบบ Undisturbed 

Sample 
- หาปริมาณ Sodium Chloride (NaCl) ของตัวอยางดินจํานวน 4 ตัวอยาง  จากตัวอยาง

ที่เก็บแบบ Undisturbed Sample 
- หาปริมาณ Organic Content ในตัวอยางดินจํานวน 4 ตัวอยาง  จากตัวอยางที่เก็บ

แบบ Undisturbed Sample 
การรายงานผลการเจาะสํารวจดิน    ใหแสดงไวเปนตารางสรุปผลของการเจาะและ

ทดสอบดินและเปน Boring Log ของชั้นดิน    ซึ่งจะแสดงผลของคาตางๆ ในรูปกราฟของแตละหลุมเจาะ    
พรอมทั้งแนบผลการทดสอบมาไวในรายงานดวย    รายงานนี้จะตองวิเคราะหหาการทรุดตัว  อัตราการทรุด
ตัว  และความมั่นคงของคันทางทรายถม    เมื่อยังมิไดปรับปรุงคุณภาพของดินเดิม    และเมื่อไดปรับปรุง
คุณภาพของดินเดิมโดย  Deep Stabilization ตามที่ไดกําหนดไวในแบบดวย  คันทางที่ใชวิเคราะหจะมี
ความสูง 1.80 เมตร  คันทางกวาง 12.0 เมตร  Side Slope ของคันทาง 2:1 (H:V) และมี Live Load 10 
กิโลปาสกาล  อยูบนคันทาง  ขอมูลการสํารวจดินเดิมจากการทํา Vane Shear Test 

2.2 การผสมทดลอง 
ดินเดิมที่ ใชผสมจะตองเปนดินเหนียวซึ่งเปนดินเดิมในสายทางนี้มีสภาพ

เชนเดียวกับในสนาม ใหนําดินเดิมที่ระดับความลึก 3 เมตร 6 เมตร 12 เมตร และ15 เมตร มาทําการ
ผสมกับสารผสมเพื่อทดลองหาคุณสมบัติในหองปฏิบัติการสารผสมจะตองเปนสารซึ่งจะใชในการทํา 
Deep Stabilization ปริมาณสารผสมทีใชในการทําผสมทดลองเปนดังแสดงไวในตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

                               ภาพแสดงการนําตัวอยางดนิเดิมผสมกับสารผสมในหองทดลอง 



 192

ตารางที่ 2 ปริมาณของสารผสมที่ใชในการทําผสมทดลอง 
 

 

สารผสม 
ปริมาณการผสมที่ใช (กก./ลบ.ม.) 

ปูนขาว 75 100 150 200 
ปูนซีเมนต 125 150 200 250 

ปูนขาว + ปูนซีเมนต 125 150 200 250 

การผสมทดลองใหทําเปนชุดตัวอยางเปนชุดๆ    สําหรับปริมาณที่ใชสารผสมที่ตางกัน    
แตละชุดตัวอยางจะตองทําไมนอยกวา 15 ตัวอยาง  การทําผสมทดลองนี้จะตองใชดินเดิมผสมกับสารผสม    
สารผสมจะตองเปนชนิดและลักษณะเดียวกับที่จะใชผสมจริงในสนามดังแสดงในตารางที่ 3 

 

 
 
ตารางที่ 3 ลักษณะของสารผสมที่จะใชทาํผสมทดลอง 
 

วิธีการกอสราง การทาํตัวอยางผสมทดลอง 
Wet Mixing 

   
Dry Mixing 

-  นํา Slurry ของสารผสมตามอัตราสวนของน้าํตอสาร
ผสมที่จะใชจริงในสนามมาผสมกับดินเดิม 
-  นําสารผสมมาผสมกับดินเดิม 

 

การผสมทดลองนี้เพื่อใชในการพิจารณาหาปริมาณของสารผสมที่ใชในสนาม   คา 
Undrained  Shear  Strength  ที่หาจาก  Unconfined   Compression  Test  ตองไมนอยกวา  500  กิโล

 
3 ,6 ,12 ,15

125 250 150 200
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ปาสกาล ที่ 28 วัน    อยางไรก็ดีปริมาณสารผสมที่ใชจริงในสนามจะตองมีคาไมนอยกวาคาต่ําสุดที่กําหนด
ไวในตารางที่ 1 

วิธีการทดลอง Unconfined Compression Test ใหทําตามวิธีการทดลองที่ ทล.-
ท.105/2525 หรือ ASTM D 2166-85    สําหรับการเตรียมตัวอยางของการผสมทดลองจะตองใชแบบซึ่งมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร สูงไมนอยกวา 2 เทาของเสนผาศูนยกลางของตัวอยาง    
แบบที่ใชจะตองเปนชนิดซึ่งสามารถถอดจากกันไดโดยที่ไมรบกวนตัวอยางดิน    การบมตัวอยางดินใหบม
โดยการคลุมดวยพลาสติกเพื่อปองกันการระเหยของน้ําออกจากดินตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                      ภาพแสดงการทําแทงตัวอยางและการบมตัวอยาง  
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นํามาทดสอบ Unconfined Compression Test เมื่อบมตัวอยางไว 1 วัน 3 วนั 7 วัน 14 วัน 
และ 28 วัน  ใหทดสอบ Unconfined Compression Test ที่เวลาตางๆ กนั  คร้ังละไมนอยกวา 3 ตัวอยาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพแสดงการทดสอบ Unconfined Compression Test 
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รายงานการทดลองประกอบดวย  การทดลองเพื่อหา Undrained Shear Strength  และ  
Modulus of Elasticity (ทดสอบแบบ Unconfined Compression Test)    สําหรับของผสม (Mixture) ซึ่ง
จะไดจากดินเหนียว  ซึ่งเปนดินเดิมผสมกับปูนขาว  หรือปูนซีเมนต  หรือปูนขาวและปูนซีเมนต    รายงานนี้
จะตองอธิบายถึงสารผสมที่ใชผสมกับดินเดิม  วิธีการผสม  ปริมาณสารผสมที่ใช  วิธีการบม  วิธีการ
ทดสอบและใหแนบผลของการทดสอบมาในรายงานดวย 

ผลการทดลองจะตองแสดงไวในตารางและรูปกราฟดังนี้ 
- ตารางสรุปผลการทดลองประกอบดวย Natural Water Content ของดินเดิมกอนทํา

การผสม Water Content หลังจากการผสมกับสารผสม Undrained Shear Strength, Modulus of 
Elasticity และ Unit Weight ของตัวอยางดินที่ผสมกับสารผสมแลว 

- กราฟแสดงคา Undrained Shear Strength ของของผสมกับปริมาณสารผสม  กราฟ
แสดงคา Undrained Shear Strength ของของผสมกับเวลาที่ใชในการบม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Show relationship between undrained shear strength and cement content for dry mixedmethod 

of soil cement column at 3.00 m. depth 
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Show relationship between undrained shear strength and cement content for dry mixedmethod 
of soil cement column at 6.00 m. depth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show relationship between undrained shear strength and cement content for dry mixedmethod 
of soil cement column at 12.00 m. depth 
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Show relationship between undrained shear strength and cement content for dry mixedmethod 
of soil cement column at 15.00 m. depth 

 

ผูรับจางจะทําการทดลองโดยใชปริมาณสารผสมแตกตางจากที่ไดกําหนดไวในตารางที่ 2 
ก็ได    แตอยางนอยจะตองมีการทดลองโดยใชปริมาณสารผสมที่กําหนดไวในตารางที่ 2 

3. วิธีการกอสราง 
การกอสราง Deep Stabilization จะตองใชเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณตางๆ ให

เหมาะสม    เพื่อใหได Column ที่ดีตามที่กําหนดไวในแบบและขอกําหนด  จะตองมี Computer ควบคุม
การทํางานและจะตองมีรายงานการทํา Column ที่ไดจาก Printout ในแตละตนจะตองไดผลออกมาทันทีที่
ทําตนนั้นๆ แลวเสร็จ    และจะตองแสดงความยาวหรือความลึกของ Column    ปริมาณสารผสมที่ใชจริง    
หรือปริมาณสารผสมกราฟแสดงปริมาณสารผสมที่ใชที่ความลึกตางๆ ใน Printout ดวย 

ผูรับจางจะตองเสนอเครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ  ที่จะใชในการทํา Deep Stabilization 
ตลอดจนอธิบายวิธีการทํางานของเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณตางๆ เพื่อใหกรมทางหลวงพิจารณา
อนุมัติกอนที่จะดําเนินการไมนอยกวา 2 สัปดาห    เมื่อผูรับจางไดรับอนุมัติแลวจะตองทดลองทําการ
กอสรางในสนามจริงไมนอยกวา 4 ตนติดตอกัน    ขนาดและความลึกใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ 

จํานวนไมนอยกวา 3 ตน  เพื่อตรวจสอบความสามารถของเครื่องจักร  เครื่องมือ  และ
อุปกรณตางๆ รวมทั้งวิธีการกอสรางดวยและอีกไมนอยกวา 1 ตน    โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางตามแบบ 
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และความยาวไมนอยกวา 8.0 เมตร    ปริมาณสารผสมและชนิดของสารผสมที่ใชจริงจะตองไดรับอนุมัติให
ใชไดกอนดําเนินการซึ่งอาจหาไดจากการทําผสมทดลอง    อยางไรก็ดีปริมาณสารผสมจะตองไมนอยกวา
คาต่ําสุดที่กําหนดไวในตารางที่ 1  ใหทําการทดสอบหาคา Undrained Shear Strength ของ Column ที่
ระดับตางๆ เมื่ออายุครบ 3 วัน  หรือ  14 วัน  หรือ  28 วัน    คา Undrained Shear Strength ของ Column 
ทุกระดับจะตองมีคาไมนอยกวา 150 กิโลปาสกาล  หรือ  200 กิโลปาสกาล  หรือ 300 กิโลปาสกาล  
ตามลําดับ  (กรณีใดกรณีหนึ่ง) ใหถือวาใชได    นอกจากนี้จะตองทดสอบหาขนาดเสนผาศูนยกลางและ
ความลึกของ Column วามีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 95% ของที่กําหนดไวในแบบ    และความลึก
หรือความยาวไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบ  จึงถือวาใชได 

3.1 Wet Mixing 
 การทํา Deep Stabilization โดยวิธี Wet Mixing นั้น  จะตองมีถังสําหรับเก็บสารผสม  

ถังเก็บน้ํา  ปมน้ํา  เครื่องผสมและเครื่องกวนสารผสมซึ่งผสมกับน้ําใหเปน Slurry  เครื่องเจาะ/ฉีดและผสม 
Slurry ลงไปในดิน  รวมทั้งอุปกรณวัดปริมาณสารผสมที่ใช  และวัดความดันของ Slurry ที่ฉีดลงไปผสมใน
ดิน    นอกจากนี้จะตองมีอุปกรณวัดอัตราความเร็วของการหมุนและการยกขึ้นของกานเจาะหรือทอเหล็กที่
ใชสําหรับลําเลียง Slurry ลงไปผสมในดินดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ภาพแสดงลักษณะของเครื่องจักรระบบ  Wet Mixing 
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ถังเก็บสารผสมจะตองเปนถงัที่มีฝาปดมิดชิด    เพื่อมิใหความชืน้เขาไปทําใหสารผสมเสื่อมคุณภาพ
กอนที่จะนําไปใชงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    ภาพแสดงถงัเก็บสารผสม 
 

สารผสมที่ผสมกับน้ําจะตองถูกกวนตลอดเวลาเพื่อใหไดความขนสม่ําเสมอ    น้ําที่ใชตอง
เปนน้ําที่สะอาดปราศจากสารอินทรีย  ไขมัน  และไมเปนอันตรายตอสารผสมที่ใช  ปริมาณสารผสมตอน้ํา
ตองไมเหลวเกินกวา  1:1.5  และตองเปนอัตราสวนที่ใชทําการผสมทดลองและไดรับอนุมัติใหใชไดแลวจาก
ผูควบคุมงาน    ผูควบคุมงานจะเก็บตัวอยาง Slurry ของสารผสมเพื่อตรวจสอบอัตราสวนของสารผสมกับ
น้ําเพื่อใหเปนไปตามที่ไดอนุมัติใหใชทํางานเมื่อใดก็ได 

มาตรวัดสารผสมและปริมาณ Slurry ของสารผสมจะตองมีความละเอียดอานไดถึง   2  
กิโลกรัม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพแสดงเครื่องผสม Slurry 
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 สารผสมเมื่อผสมกับน้าํแลวตองใชใหหมดภายในสองชั่วโมง Slurry ของสารผสมที่
ผสมไวเกนิกวาที่กาํหนดหามนํามาใช    ยกเวนจะใชสารผสมเพิ่ม (Admixture) เพื่อหนวงการ Set ตัวของ
สารผสม  แตทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ภาพแสดงถงัผสม Slurry 

ปมสําหรับอัดฉีด Slurry ลงไปในดินจะตองมีความดันสงูพอที่จะฉีด Slurry ลงไปในดินได
อยางตอเนื่อง    อัตราการฉดี Slurry นี้  ตองไมนอยกวา 100 ลิตรตอนาท ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
           ภาพแสดงปมอัดฉีด  Slurry 
 

 



 201

กานเจาะหรือทอเหล็กที่ใชลําเลียง Slurry ลงไปฉีดผสมกับดินเดิมนี้  จะตองเปนทอยาว
ตอเนื่องเปนทอเดียว  มีความยาวไมนอยกวาความลึกของการทํา Deep Stabilization ที่กําหนดไวในแบบ
อัตราความเร็วในการหมุนของกานเจาะ  และฉีด  และการยกขึ้นจะตองกําหนดในระหวางการทดลอง
กอสรางจริงในสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพแสดงลักษณะหวัเจาะของระบบ Wet Mixing 
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3.2 Dry Mixing 
 การทาํ Deep Stabilization โดยวิธ ีDry Mixing นั้น  จะตองมีถังเก็บสารผสม  ปมลม    

เครื่องจักรสําหรับหมนุแกนเหล็กที่มีใบผสมที่ปลายรวมทั้ง  อุปกรณวัดปริมาณสารผสมที่ใช  อุปกรณวัด
ความดันลม  อุปกรณวัดความเร็วของการหมุนแกนเหลก็และใบผสม    และอุปกรณวัดการยกขึ้นของแกน
เหล็กเดิมดวยความเร็วไมนอยกวา 140 รอบตอนาท ีและอัตราการยกขึ้นของแกนเหล็ก  และใบผสมจะตอง
กําหนดในระหวางการทดลองกอสรางจริงในสนาม 

 

 
 
 

              ภาพแสดงลักษณะของเครื่องจักรในระบบ Dry Mixing 
 

 ปมลมจะตองสามารถใหความดันลมเพียงพอที่จะฉีดผงสารผสมใหไหลเขาไปผสมกับ
ดินเดิมไดอยางตอเนื่อง 
 

 

 

 

                                                                     

     ภาพแสดงเครื่องปมลม 
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 ถังเก็บสารผสมจะตองปดมดิชิดเพื่อปองกนัความชื้นเขาไปทําใหสารผสมเสื่อม
คุณภาพกอนที่จะใชงาน    ถังเก็บสารผสมจะตองมีมาตรวัดปริมาณสารผสมที่เหลอือยูในถงั  และ
สามารถอานไดละเอียดถึง 2  กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  ภาพแสดงถังเก็บสารผสม 
 
            ใบผสมจะตองเปนแบบซึ่งสามารถผสมและกวนดินกับสารผสมใหเขากันไดอยางด ี

แกนเหล็กซึ่งมีใบผสมอยูที่ปลายจะตองมีความยาวไมนอยกวาความลึกของการทํา Deep Stabilization  
ขนาดของใบผสมจะตองมีเสนผาศูนยกลางภายนอกไมนอยกวาขนาดของ  Column  ที่กําหนดไวในแบบ    
ความคลาดเคลื่อนของเสนผาศูนยกลางของใบผสมจะตองไมมากกวา 5% 

 

 
 

                  ภาพแสดงลกัษณะใบกวนผสมระบบ Dry Mixing และการจัดขนาดของใบการผสม 
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4. การทดสอบในสนาม 

4.1 การทดสอบ Column ทดลอง 
การทดสอบตางๆ ใน Column ทดลองที่ไดทําในสนามเปนดังนี้ 

4.1.1 ทดสอบหาขนาดของ Column จํานวน 1 ตน  ตามวิธีการที่ผูรับจางเสนอ 
- ตรวจสอบความสม่ําเสมอในการผสม  ขนาดและรูปรางของ Column ทดลองซึ่ง

กอสรางไวยาวไมนอยกวา 8.0 เมตร จํานวน 1 ตน  โดยการดึง Column ข้ึนมาทั้งตน 
 

           
                       ภาพแสดงการดึง Column ข้ึนมาทั้งตน 
 

 

 
      
                      ภาพแสดงการวัดความยาวและขนาดเสนผาศูนยกลางของ Column  
                                          โดยตัดเปนทอน ๆ ละไมเกนิ 0.50 เมตร 

 



 205

การดึง Column ข้ึนมาทัง้ตนตามที่กลาวมาขางตนจะตองไมทําให Column เกิดการแตกหักหรือเสียหาย    
ทําการตัด Column ที่ดึงขึ้นออกเปนชิน้ๆ ตามขวาง  ชิน้ละยาวไมมากกวา 0.50 เมตร  ตรวจสอบขนาด  
รูปรางกอนตัด  และความสม่ําเสมอในการผสมตลอดตามความยาวของ Column   อยางไรก็ดีอาจเสนอ
วิธีการอื่น  เชน  การขุดรอบ Column เพื่อลงไปดูขนาด  รูปรางและตัดขึ้นมาเปนชิน้ๆ หรือวิธกีารอืน่ใดก็ได 

4.1.2 ทดสอบหาคา Undrained Shear Strength  โดยวิธกีารที่ผูรับจางเสนอจํานวนไมนอย
กวา 1 ตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ภาพแสดงการเจาะเก็บตัวอยางเพื่อนาํไปทดสอบ               
                                  

                               
                                    ภาพแสดงการทดสอบ Pile Load test  ที่อายุครบ 28 วนั 
 

ภาพแสดงการทํา Column ตัวอยาง  



 206

 
4.2  การทดสอบ Column ที่กอสราง 
หลังจากผูรับจางเริ่มกอสราง Cement Column ในสนามจะตองทาํการทดสอบ Column ที่

กอสรางดังตอไปนี้ 
4.2.1 การทดสอบหา Undrained Shear Strength ของ Column  จาํนวน 1 ตน ตอ 

Column ทุกๆ   สามพนัตน 
 การทดสอบหา Undrained Shear Strength ของ Column กระทําโดยทดสอบทุกระยะไมมากกวา 
1.0 เมตร ตามความลึกของ Column     การทดสอบหา Undrained Shear Strength นี้  ใหทําเมื่อ Column 
มีอายุครบ 3 วัน  หรือ 14 วัน  หรือ 28 วัน    Undrained Shear Strength จะตองมีคาไมนอยกวา 150 กิโล
ปาสกาล  หรือ  200 กิโลปาสกาล  หรือ  300 กิโลปาสกาล  ตามลําดับ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) ใหถือวาใชได   
อยางไรก็ดี  Column ที่ทําการทดลองกอสรางในสนามจํานวน 1 ตน  เพื่อทดสอบหา Undrained Shear 
Strength นั้น  จะตองทําการหาที่ 3 วัน  14 วัน  และ 28 วัน    โดยคา Undrained Shear Strength ที่ 28 
วัน  จะตองไมนอยกวา 300 กิโลปาสกาลจึงจะถือวาใชได     

ในการหา Undrained Shear Strength ของ Column นั้น    อาจใชวิธีตางๆ อาทิ  การ Coring 
เก็บตัวอยางของผสมขึ้นมาและทดลองหา Undrained Shear Strength จากการทํา Unconfined 
Compression Test    การใชแผนโลหะเพื่อเฉือน Column ใหขาดตามแนวยาวของ Column และหา 
Undrained Shear Strength    การใช Non-Destructive Test  เชน  การใช Sonic Pulse เพื่อตรวจสอบ
ความแข็งแรงของ Column ซึ่งจําเปนตองมี Correlation ระหวางคาที่วัดไดจากเครื่องมือกับ Undrained 
Shear Strength เปนตน 

 
 
 
 

        ภาพแสดงการ Coring Cement Column เก็บตัวอยางไปทดสอบในหองทดลอง 
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                 ภาพแสดงการทดสอบหาคา Undrained Shear Strength 
 
โดยปกติระหวางการกอสราง  Cement column จะตองมีการทดสอบหาคาUndrained 

Shear Strength ของ Column ที่ระดับตางๆ    และหาขนาดเสนผาศูนยกลางและความยาวของ Column    
ถาหากผลการทดสอบหาคา Undrained Shear Strength ของ Column ไมเปนไปตามที่กําหนดใหทดสอบ  
หากําลังรับน้ําหนักของ Column โดยวิธี Pile Load Test    เมื่อ Column มีอายุครบ 28 วัน 
 4.2.2  การทดสอบหาขนาดของ Column  จาํนวน 1 ตน ตอ Column ทุกๆ 3,000  ตน 

การทดสอบหาขนาดของ Column จะเปนการหาขนาดเสนผาศูนยกลางและความลึกหรือ
ความยาวของ Column ที่ทําขึ้นในสนาม    เพื่อใหไดขนาดตามที่ไดกําหนดไวในแบบ 

  สําหรับการหาขนาดของ Column อาจใชวิธีการตางๆ อาทิ  การ Coring เก็บตัวอยาง
ตลอดความลึกจํานวนไมนอยกวา 4 จุด ใน Column  ตนใดตนหนึ่ง    การดึง Column ข้ึนมาทั้งตนเพื่อ
ตรวจสอบ    การใช Non-Destructive Test เชน Sonic Pulse เพื่อหาขนาดของ Column เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

ภาพแสดง การเจาะริม Column  4  รู   ตลอดความลึก 
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4 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 

ตองกอสราง Column ใหไดขนาด  ความลึก  ระยะหาง  แนวดิ่ง  ตําแหนงและมี 
Undrained Shear Strength ตามที่ไดกําหนดในแบบและขอกําหนดนี้    ในกรณีที่พบวา Column มีขนาด
เสนผาศูนยกลางเล็กกวาหรือมีคา Shear Strength ตํ่ากวาที่กําหนด    ใหทําการเสริม Column เพิ่มเติม
ตามตําแหนงที่จะกําหนดให  หรือกอสราง Column ตนนั้นใหม     

ความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเปนดังนี ้
- เสนผาศนูยกลางของ Column ตองไมนอยกวา 95 % ของที่ไดออกแบบไว 
- Undrained Shear Strength ไมนอยกวาที่กําหนดหรือเมื่อทดสอบ Pile Load 

Test แลวได Pile Load ไมนอยกวา 200 กิโลนิวตนั    เมือ่การทรุดตัวทีห่ัว 
Column เทากบั 10 % ของเสนผาศนูยกลาง Column 

- ความเบีย่งเบนจากแนวดิง่ของ Column ตองไมมากกวา 1 % 
- ตําแหนงและระยะหางระหวาง Column เบี่ยงเบนไปจากที่แบบกาํหนดไมเกินกวา 

100 มิลลิเมตร  ในทิศทางใดทางหนึ่ง 

6    การวัดปริมาณงานและการจายคางาน 
6.1  วิธีการวัดปริมาณงาน 

   การวัดปริมาณงาน Cement Column  ใหทําการวัดเมื่อไดทําการทดสอบหาคา Undrained 
Shear Strength และทดสอบหาขนาดของ Column ถูกตองตามขอกําหนดแลว โดยวัดปริมาณงานตามที่
กอสรางจริงตามแบบมีหนวยเปนเมตร 
6.2  วิธีการจายคางาน 
              การจายคางานตามรายการนี้  หมายรวมถึง  คาวัสดุ  คาเครื่องจักร  คาแรงงานและอื่น ๆ  ที่จําเปน
เพื่อการกอสรางใหถูกตองเรียบรอยตามขอกําหนด    โดยคิดจายคางานตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด ใน 
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
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คําสั่งแตงต้ัง 
คณะทํางานจัดทําคูมือควบคุมงานกอสรางทางหลวง 

 



 



 

 



  

 

 



 

 

 
 




