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บทท่ี 1 

ประเภทของทาง 
1.ประเภทของทาง 

 งานทาง หรือ ถนนในชนบท จะมีทางที่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะ

ของวัสดุที่ใช้ท าผิวจราจร ดังน้ี 

 1.1 ถนนผิวจราจรลูกรัง เป็นถนนที่พบทั่วไปในพื้นที่ชนบท โครงสร้างทางเป็นดินถม และปู

ทับดว้ยวัสดุลูกรังบดอัดแน่นเป็นผิวถนน เป็นถนนที่มีราคาถูก ก่อสร้างง่ายมีข้อเสียคือจะเป็นฝุ่นมาก

และช ารุดเสยีหายบ่อยท าให้ต้องท าการบ ารุงรักษาอยู่เป็นประจ า 

 1.2 ถนนผวิจราจรคอนกรตี เป็นถนนที่ปรับปรุงผิวจราจร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุ

อื่น ส่วนใหญ่จะเป็นถนนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง ถนนคอนกรีตจะมีความคงทนต่อการใช้งาน

ค่อนข้างดี ก่อสร้างง่าย ใช้เคร่ืองจักรน้อย มีขอ้เสยีคือ ผิวจราจรจะไมค่่อยเรียบ เน่ืองจากมีรอยต่อมาก 

และหากก่อสร้างให้สามารถรับน้ าหนักมากขึน้ จะมีราคาสูงกว่าถนนประเภทอื่น 

 1.3 ถนนผิวจราจรลาดยาง เป็นถนนที่ปรับปรุงผวิจราจร เป็นผวิลาดยาง ประเภทต่างๆ เช่น 

ผิวทางลาดยาง แบบเคพซีล หรือแบบลาดยางสองช้ัน หรือแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนลาดยางส่วน

ใหญ่นิยมก่อสร้างเป็นถนนระหว่างเมือง ซึ่งมีปริมาณการจราจรมาก การก่อสร้างรวดเร็ว เพราะใช้

เครื่องจักรกลในการก่อสร้างเป็นสว่นใหญ ่ข้อดคีือผิวทางจะเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีความยืดหยุ่นดี ความ

ทนทานต่อการใช้งานได้ดี แตก่ารบ ารุงรักษาตอ้งใช้เคร่ืองจักรกลด าเนนิการ 
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บทท่ี 2 

มาตรฐานงานผิวจราจร 

1. มาตรฐานงานผวิจราจรแบบคอนกรตี 

 1.1 งานผิวจราจรแบบคอนกรีต หมายถึง การก่อสร้างผิวจราจรโดยใช้คอนกรีตที่

ประกอบดว้ยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ า วัสดุชนิดเม็ดหยาบ และวัสดุชนิดเม็ดละเอียด

ตามอัตราส่วนที่ได้ก าหนดไว้บนช้ันพ้ืนทาง หรือช้ันคันทางที่ได้เตรียมเอาไว้ โดยมีเหล็กที่จะเสริม

คอนกรีตอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 

 1.2 วัสดุ 

 1.2.1 วัสดุปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 : 

มาตรฐานปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ 

 1.2.2  วัสดุน้ าให้เป็นไปตาม มทช. 101-2545:มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีตเสริม

เหล็ก ข้อ 1.4 

 1.2.3  วัสดุชนิดเม็ดหยาบ ให้เป็นไปตาม มทช. 216-2545:มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด 

(Aggregates) ส าหรับผิวจราจรคอนกรีต 

 1.2.4  วัสดุชนิดเม็ดละเอียด ให้เป็นไปตาม มทช. 216-2545:มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด 

(Aggregates) ส าหรับผิวจราจรคอนกรีต 

 1.2.5  วัสดุเหล็กเสน้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มทช. 217-2545 : มาตรฐานเหล็กเส้น

เสริมคอนกรีต 

 1.2.6 คอนกรีตที่ผสมขึ้นเองหรือคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ที่จะน ามาใช้

น้ัน ต้องมีปรมิาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนดท์ี่ใช้ผสมคอนกรีต ไมน้่อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อหน่ึงลูกบาศก์

เมตร และเมื่ออายุครบ 28 วัน ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานลูกบาศก์ 

15x15x15 เซนติเมตร ไมน้่อยกว่า 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 

 1.3  วิธีการก่อสร้าง 

 1.3.1 การเตรียมสถานที่กอ่สร้าง  

  - ให้ท าการบดอัดช้ันพ้ืนทางหรือช้ันคันทาง และปาดแต่งระดับตามแนวเส้นทางให้ได้

ตามที่ ก าหนดไว้ในแบบแปลนแล้ว จะต้องท าการปาดแต่งผิวของช้ันพื้นทาง หรือช้ันคันทางให้ได้     

ส่วนโค้ง หรือความลาดตามแบบรูปตัดถนนที่ก าหนด โดยการปาดออกให้กว้างกว่าผิวถนนที่จะเท

คอนกรีต ข้างละประมาณ 30 เซนติเมตร ท าการบดอัดให้แน่นด้วยรถบดล้อเหล็กแล้วจึงติดต้ังแบบ

เหล็ก ดา้นข้าง ดนิที่ปาดออกให้กองไว้ตามไหล่ถนน เพ่ือเป็นการตรวจสอบให้ละเอียดแน่นอนอีกคร้ัง         

ให้ท าการตรวจสอบระดับโดยใช้กล้องทุกระยะ 2 เมตร ในแนวขวางและแนวยาวตามถนนทั้งสองทาง       

ส่วนไหนที่เป็นแอ่งต่ ากว่าระดับ จ าเป็นต้องเติมดินเพ่ิมจะต้องท าการบดอัดด้วยรถบดล้อเหล็ก            

ท่ีมีน ำ้หนักไม่น้อยกว่า 230 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ในบางท้องที่ที่ใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุรองพ้ืน

ทาง อาจจะใช้ทรายทับหน้าบดอัดแนน่แล้วแตง่ระดับให้ไดต้ามที่กล่าวมา  
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ก่อนจะเทคอนกรีต ให้ฉีดน้ ารดให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 8-10 ช่ัวโมง เพ่ือป้องกันการดูดซึมน้ า

จากคอนกรีตใน ขณะเท อาจก าหนดให้ใช้กระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกบาง ๆ ปูทับช้ันรองพ้ืน

เพ่ือตัดปัญหา ยุ่งยากในการรดน้ าให้ชุ่มในช้ันรองพื้นทางก็ได้ กระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกที่ปู

จะต้องปูเต็มพ้ืน หากจ าเป็นต้องต่อกระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกให้ต่อโดยการปูทับเหลี่ยมไม่

น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และเพ่ือป้องกันกระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกฉีกขาด ในขณะเท

คอนกรีต จะต้องมีกระดาษหนาหรือไม้อัดกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร วางทับขวางถนนน าหน้า

คอนกรีตที่ ก าลังเท เมื่อคอนกรีตเทไปถึงให้เลื่อนกระดาษหนาหรือไม้อัดนาหน้าไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะ

แล้วเสร็จ    

 1.3.2 แบบหลอ่และการติดต้ังแบบ 

  - แบบหลอ่ผิวจราจร จะต้องท าด้วยวัสดุที่ได้รับการตรวจสอบรับรองแบบรูปร่างและ

ความหนา มีความสูงเมื่อต้ังแบบเท่ากับความหนาพื้นผิวจราจร ความแข็งแรงเมื่อถูกน้ าหนัก กดใน

ระหว่างหลอ่คอนกรีตจะไมม่ีการทรุดตัวหรือดัดตัว ต้องมีฐานกว้างไมน้่อยกว่า 20 เซนติเมตร ขอบบน

ไมเ่ล็กกว่า 5 เซนติเมตร และมีความยาวไมน้่อยกว่าท่อนละ 3 เมตร ยกเว้นในกรณีที่ประกอบแบบใน

แนวถนนโค้ง ซึ่งมรัีศมีความโค้งน้อยกว่า 60 เมตร ให้ใช้ แบบหลอ่ที่มีความยาวท่อนละไม่เกิน 2 เมตร 

หรืออาจจะใช้แบบโค้งก็ได้ แบบทุกแผ่นจะต้องมีรูตอกหมุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 

แบบหล่อขนาดยาว 3 เมตร จะต้องมีรู ตอกหมุดอย่างน้อย 3 รู และขนาดสั้นกว่า 3 เมตร จะต้องมี    

รูตอกหมุดอยา่งน้อย 2 รู แบบหลอ่ทุกแผ่นจะต้องมีสลักเกาะกันระหว่างปลายชนซึ่งแข็งแรงและแน่น

หนา 

  - แบบส าหรับกั้นขวางแผ่นผิวจราจรในการเทคอนกรีต จะต้องแข็งแรง แนน่หนา ยึด  

ติดกับแบบข้างด้วยน๊อตสกรู 

  - ทั้งแบบข้างและแบบขวาง จะต้องเจาะรูสาหรับเสยีบเหล็กเดอืย (Dowel หรือ Tie  

Bar) ซึ่งมรีะยะห่างและตาแหน่งสูงต่าเท่ากับในแบบแปลน 

  - เมื่อทดสอบความตรงของแบบหลอ่ดว้ยไม้บรรทัด หรือเสน้ดา้นในดา้นข้างหรือขอบ  

บนของแบบต่อระยะความยาว 3.00 เมตร แล้วจะมีความคลาดเคลื่อนออกนอกแนวตรงได้ ไม่เกิน 

0.3 เซนติเมตร แบบที่มผีิวบูดเบี้ยวหรือบิดโค้ง หรือแตกร้าว ห้ามนามาใช้เด็ดขาด 

  - แบบหล่อจะต้องต่อชนกันอย่างเรียบร้อยแน่นหนา และยึดตรึงด้วยหมุดเหล็กทุก ๆ   

รูหมุดบนแบบทุก ๆ สลักต่อชนต้องยดึอัดกันให้แนน่และมีผิวข้างแบบหรือสันแบบเรียบเสมอกัน การต้ัง

แบบจะต้องได้แนวและระดับตามที่ก าหนด ฐานของแบบจะต้องวางติดบนผิวช้ัน รองพื้นทางที่ปาดแต่ง

เรียบรอ้ยแล้ว ห้ามหนุนแบบเพ่ือแต่งให้ได้ระดับเพราะจะเกิดการทรุด ในขณะเท การวางแบบจะต้อง

วางให้ได้แนวและระดับ มีระยะทางห่างจากจุดที่จะท าการเทยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตรข้างหน่ึงและ 

80 เมตรอีกด้านหน่ึง เพ่ือให้เกิดการเหลื่อมกัน ท าให้การวางแบบตอ่ไปมีแนวระดับยดึคอืระดับผิวถนน 

จะเรียบสม่ าเสมอตามระดับที่ต้องการแบบจะต้องสะอาดและชะโลมน้ ามันก่อนที่จะนามาใช้ทุกครัง้  

ก่อนที่จะท าการเทคอนกรีตจะต้องมีการตรวจสอบระดับสันแบบเป็นคร้ังสุดท้ายโดยใช้บรรทัดเส้นตรง

ทาบ ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง จึงจะถอดแบบหลอ่ได้ 
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  - ในกรณีที่เป็นทางโค้งที่มีรัศมีน้อย ๆ หรือบางส่วนที่ไม่ต้องการให้เป็นเส้นตรง      

แบบหล่อจะต้องให้มีลักษณะโค้งรัศมีตามต้องการ มีความสูงเท่ากับความหนาของผิวจราจร และ

จะต้องมีการยึดตรึงอยา่งแข็งแรง 

1.4 การก่อสร้าง  

1.4.1 การหล่อผิวจราจรคอนกรตี  

- ก่อนที่จะท าการเทคอนกรีตจะต้องรายงานผู้ควบคุมงานให้ทราบ  เพ่ือท าการ

ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ในการเทคอนกรีตทุคร้ังจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ     

ผู้ควบคุมงานตลอดต้ังแต่เร่ิมต้นจนแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองไฟฟ้าแสงสว่างให้มี  

ความสว่างเพียงพอเพ่ือใช้ในกรณีที่จ าเป็นต้องแต่งผิวหน้าคอนกรีตในเวลากลางคืน  

- คอนกรีตที่จะเทจะต้องเทตดิต่อกันโดยสม่ าเสมอให้เต็มแต่ละช่วง และมีความหนาที่ 

จะแต่งผิวได้ทันทีทุกคร้ัง ห้ามหยุดเทคอนกรีตในแต่ละช่วงเป็นอันขาด หากมีเหตุขัดข้องใดๆ อันท าให้

การเทคอนกรีตในแตล่ะช่วงที่เทหยุดชะงักนานกว่า 30 นาที จะต้องรื้อคอนกรีตที่เทแล้วในช่วงน้ันออก

ทิ้งเสียทั้งหมด หรือรีบท ารอยต่อเน่ืองจากการก่อสร้าง (Construction Joint) ที่จุดน้ันทันที แต่ถ้า

เหตุขัดข้องน้ันหยุดชะงักนานไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ตรงแนวคอนกรีตที่เทแล้วกับที่จะเทใหม่   

ให้ใช้พลั่วคลุกคอนกรีตเก่าและใหม่ผสมกัน  

- เคร่ืองแต่งผิวคอนกรีตจะต้องมีเคร่ืองปาดระดับตามแนวขวาง 2 อัน เคร่ืองเกลี่ย 

คอนกรีตจะต้องเป็นชนิดที่เกล่ียคอนกรีตที่เทไปตามแนวขวางให้เต็มผวิพื้นที่จะทาผิวจราจรในการเกลี่ย

และเขย่าคอนกรีต จะต้องเอาใจใส่ในการเกลี่ยหรือเขย่าคอนกรีตตามข้างแบบ  และรอยต่อของ        

ผิวจราจรเป็นพิเศษ การเขย่าคอนกรีตจะต้องไม่จี้นานจนเกินไปจนกระทั่ง เกิดการแยกตัวของหินทราย 

ในการปาดระดับคอนกรีตอาจจะใช้คนงานที่มีความช านาญพิเศษอย่างน้อย 3 คน ช่วยปาดแต่งระดับ

ผิวหน้าของคอนกรีตลว่งหน้าไปก่อนเครื่องแตง่ผิว คอนกรีตก็ได ้ห้ามใช้คราดเกลี่ยคอนกรีตเป็นอันขาด 

เครื่องปาดระดับจะต้องมีการปรับแตง่ เคร่ืองให้ปาดคอนกรีตให้ได้ความโค้ง หรือเอียงลาดตามรูปตัด

ของถนน  

- ในการเทคอนกรีตช่องจราจรถัดจากช่องที่เทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้อของรถเคร่ือง

แต่ง ผิวคอนกรีตข้างหน่ึงจะต้องวิ่งบนผิวคอนกรีตของช่องจราจรที่ทาเสร็จไปแล้ว  ล้อรถน้ันจะต้อง

เปลี่ยนเป็นล้อยางผิวเรียบไม่มีดอกยาง ไม่มีปีกย่ืนออกมายึดขอบถนน ผิวในของล้อจะต้องอยู่ชิดกับ

ขอบถนน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไมใ่ห้เทคอนกรีตเกินมาทับผิวจราจรที่เทไปแลว้ ซึ่ง จะท าให้เกิดการร่อนออก

ได้งา่ย ความกว้างของหน้ายางลอ้รถไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร การเทคอนกรีตช่องจราจรช่องที่สองน้ี 

ต้องรอให้ช่องจราจรช่องแรกที่เทไปแลว้มีอายุไมน้่อยกว่า 7 วัน จึงจะวางล้อเคร่ืองแต่งผิวคอนกรีตได้ 

สว่นล้ออีกข้างหน่ึงให้วางบนแบบหลอ่ซึ่งล้อจะต้องมีปีกยึดรางทั้งสองด้าน  
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 - ในระหว่างการเทคอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานสุ่มตัวอย่างคอนกรีต จ านวน 1 ครั้ง หรือ 

1 ตัวอย่างต่อคอนกรีตที่เท 50 ลูกบาศก์เมตร หรือทุกๆคร้ังที่มีการเทคอนกรีต(ในกรณีที่เทน้อยกว่า 

50 ลูกบาศก์เมตร) น าตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บแต่ละคร้ัง หรือแต่ละตัวอย่างมาหล่อเป็นแท่งคอนกรีต

มาตรฐานลูกบาศก์ 15x15x15 เซนติเมตร จ านวน 3 ก้อน (1 ชุด) เพ่ือเก็บไว้ทดสอบหาค่า       

ความตา้นแรงอัด ตาม มทช. (ท) 105.1 – 2545 : มาตรฐานการทดสอบความต้านแรงอัดของแท่ง

คอนกรีต ผลการทดสอบเมื่อแท่งคอนกรีตมีอายุครบ 28 วัน ของแต่ละชุด จะต้องให้ค่าความต้าน

แรงอัดเฉล่ียไมน้่อยกว่า 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ทั้งนี้อนุญาต

ให้มีแท่งคอนกรีตที่ให้ค่าความต้านแรงอัดต่ ากว่า 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่        

ก าหนดไว้ในแบบ ได้ไม่เกิน 1 ก้อน แตต้่องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของค่าที่ก าหนด ในกรณีที่ผลทดสอบ

แท่งคอนกรีตให้ค่าความต้านแรงอัดต่ ากว่าค่าที่ก าหนด ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทาการตรวจสอบค่า

ความต้านแรงอัดของคอนกรีตในช่วงงานน้ันๆ  เพ่ิมเติมโดยการเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไมน้่อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีอัตราสว่นระหว่างความสูงและเสน้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 

2:1 มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตาม มทช. (ท) 105.1 – 2545 : มาตรฐานการทดสอบความต้าน

แรงอัดของแท่งคอนกรีต การเจาะเก็บตัวอย่างทดสอบจะต้องดาเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันที่    

เทคอนกรีตช่วงน้ันๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งสิ้น ส าหรับ

ต าแหน่งที่เจาะและจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ก าหนด  

1.4.2 การวางเหล็กเสริม  

- การวางเหล็กเสริมจะต้องวางให้ถูกต้องตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน  

 - เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดถูกต้อง สะอาด ปราศจากน้ามันหรือไขมันเปรอะเปื้อนจน 

เป็นเหตุให้แรงยึดกับคอนกรีตสูญเสยี ไมเ่ป็นสนิมขุม การผูกเหล็กตะแกรงควรผูกเป็นแผงๆ แล้วน ามา

วางในต าแหน่งด้วยความระมัดระวัง  

 - เหล็กเสริมตามแนวยาวและแนวขวางเส้นริมสุดของตะแกรงจะต้องห่างจากขอบ   

ของแผ่นคอนกรีตไมเ่กิน 7 เซนติเมตร และปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวาง จะต้องห่างจากขอบ

ไมเ่กิน 5 เซนติเมตร การต่อเหล็กวิธีวางทาบเหลื่อมกัน ส าหรับเหล็กเสน้กลมให้วาง ทาบโดยให้เหลื่อม

กันมีระยะยาวเท่ากับ 40 เท่าของเสน้ผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสน้น้ัน ส่วน เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกัน

มีระยะเท่ากับ 30 เท่าของเสน้ผ่านศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยน้ัน จากน้ันต้องท าการผูกติดกันให้แน่น

ดว้ยลวดผูกเหล็ก  

- ในการวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม จะกระท าได้โดยเทคอนกรีตลงบนช้ันรองพืน้ทาง  

ปรับระดับให้มีความสูงเท่ากับความสูงของต าแหน่งเหล็กเสริมในแบบ จากน้ันน าแผงตะแกรงเหล็ก

เสริมวางลงไปแล้วเทคอนกรีตทับอีกคร้ัง ปรับแต่งผิวจราจรจนเสร็จเรียบร้อยในการเทคอนกรีตทับ

หน้าจะต้องกระท าก่อนที่คอนกรีตข้างล่างเกิดการแข็งตัว หากสว่นหน่ึงส่วนใดของคอนกรีตช้ันล่างที่เท

ไว้ก่อนวางแผงตะแกรงเหล็กเสริมมรีะยะเวลานานกว่า 30 นาที  
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โดยยังมิได้มีการเททับคอนกรีตช้ันบนแล้ว จะต้องรื้อและขนคอนกรีตในแบบหล่อช่วงน้ันออกทิ้งให้

หมดแล้วน าคอนกรีตที่ผสมใหม่มาเท และให้ปฏิบัติตามล าดับวิธกีารที่กล่าวข้างต้น  

- ในกรณีที่วางตะแกรงเหล็กเสริม ก่อนที่จะเทคอนกรีตจะต้องผูกยึดและยกเหล็ก

เสริม ให้อยู่ในต าแหน่งตามแบบแปลนให้แน่น จนเป็นที่แน่ใจว่าจะไม่เกิดการทรุดตัวในขณะที่เท 

คอนกรีต  

- เหล็ก Dowels และ Tie Bars จะต้องมีขนาดและอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องตามที่       

ก าหนดไว้ในแบบแปลนทุกประการ  

- เหล็ก Dowels และ Tie Bars ต้องวางยึดให้แน่นโดยไม่มีการเคลื่อนตัว ขณะเทและ 

เขย่าคอนกรีต  

- เหล็ก Dowels ก่อนที่จะนาไปวางจะต้องทาด้วยแอสฟัลต์ชนิด MC หรือ RC ให้ทั่ว

ตามแบบและเหล็ก Dowels ที่รอยต่อขยายตัว (Expansion Joint) ปลายขาขา้งดา้นอิสระจะ ต้องมีหมวก

เหล็กครอบ ให้มีช่องว่างระหว่างปลายเหล็กกับหมวกเหล็ก ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  

- เหล็ก Tie Bars ต้องไม่มีน้ ามันติดอยู่บนผิวเหล็ก และต้องมีระยะห่างและระดับ 

ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ก่อนการเทคอนกรีตต้องก าจัดฝุน่ออกจากผิวเหล็กให้หมดด้วย  

- เมื่อผูกเหล็กต่าง ๆ เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ก่อนด าเนินการเทคอนกรีตผู้รับจ้างต้องแจ้ง 

ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบรอ้ยของการผูกเหล็กและอื่น ๆ ก่อน  

1.4.3 รอยต่อ  

รายละเอียดของรอยต่อทั้งตามขวาง (Transverse Joints) และรอยต่อตามยาว 

(Longitudinal Joints) จะต้องเป็นไปตามแบบแปลน รอยต่อตามขวางจะต้องต้ังฉากกับแนวศูนย์กลาง

ถนนและ มีร่องยาวตลอดความกว้าง รอยต่อตามยาวจะต้องขนานกับแนวศูนย์กลางถนน และความลึก

ของรอยต่อทั้งหมดต้องตัง้ฉากกับผิวจราจร ผิวจราจรตรงรอยต่อต้องไม่นูนขึ้นหรือเป็นแอ่งลง ในกรณี

ที่แบบไม่ไดก้ าหนดหรอืแสดงรอยต่อไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีตผิวจราจรแต่ละแผงได้ กว้างไม่

เกิน 4.00 เมตร และยาวไม่เกิน 6.00 เมตร และรอยต่อต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนด

ต่อไปนี ้ 

- รอยต่อเพ่ือการขยายตัว (Expansion Joints) ต้องท ารอยต่อเพ่ือการขยายตัวทุก ๆ 

ระยะความยาว 30 เมตร ความกว้างของรอยต่อต้องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และตัดขาดตลอด  

ความหนาของพ้ืนคอนกรีต ระหว่างรอยต่อจะต้องมีเหล็กเดือย (Dowel Bar) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร และวางห่างกันทุก ๆ ระยะ 30 เซนติเมตร เหล็กเดือย

จะต้องมีปลายข้างหน่ึงฝังยึดแนน่กับพืน้คอนกรีต และจะตอ้งจัดให้มปีลายอีกข้างหน่ึงสามารถขยายตัว

ตามแนวนอนไดไ้ม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตรก่อนเทคอนกรีตทุกคร้ังจะต้องใส่แผ่นวัสดุขยายตัวที่ร่องของ

รอยต่อเพ่ือการขยายตัว และแผ่นวัสดุขยายตัวที่น ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM D-1751 

โดยมีความกว้าง เท่ากับความหนาของพื้นคอนกรีตแล้วเจาะรูตามต าแหน่งของเหล็กเดือย เมื่อ

คอนกรีตมีอายุ ครบให้ขุดหรือตัดส่วนบนของแผ่นวัสดุขยายตัวนี้ออก ให้มีความลึกประมาณ 2.5 

เซนติเมตร แล้วอุดด้วยสารขยายตัวป้องกันน้ าซึม  
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- รอยต่อเพ่ือการหดตัว (Contruction Joints) มีวิธที าหลายวิธี คือ  

ก. วิธีใช้เลื่อยตัด  

ต าแหน่งที่จะตัดรอยต่อบนพื้นผิวจราจรจะต้องอยู่บนเหล็กเคลือบ และต้องท า

เครื่องหมายโดยต่อเสน้บนคอนกรีต ในขณะที่คอนกรีตหมาดอาจจะใช้เหล็กแหลม ขีดก็ได้ แต่ไม่ให้ลึก

ลงไปในผิวคอนกรีตเกิน 0.2 เซนติเมตร เลื่อยที่ใช้ตัดท ารอยต่อจะต้องเป็นชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย 

การตัดจะต้องตัดให้ตรงใบเลื่อยที่ตัดต้องคม และสามารถตัดเม็ดหินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตได้ ถ้าใบ

เลื่อยเป็นชนิดหล่อเลี้ยง ด้วยน้ าจะต้องฉีดน้ าตลอดเวลาในขณะที่ตัด เมื่อตัดเสร็จแล้วให้เป่าเศษปูน 

และน้ าออกให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองเป่าลม ถา้เป็นใบเลื่อยชนิดที่ไม่ต้องใช้น้ าหล่อเลี้ยง เมื่อตัดเสร็จต้อง

ท าความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลม รอยตัดจะต้องมีขอบคมและหินไมห่ลุดออกมา ขนาดความกว้างและ

ความลึกของร่องรอยตัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบ โดยทั่วไปควรจะท าการตัดผิวคอนกรีตได้

ภายหลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 8 ช่ัวโมง และตัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเกิดการแตกร้าว 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพ้ืนคอนกรีต ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวตามขอบรอยตัดให้ท า

การปิด รอยตัดแล้วตัดใหม่ ในบริเวณใกล้เคียงโดยต้องอยู่เหนือเหล็กเดือยด้านที่เคลื่อนตัว ได้ (Free 

End) และต้องอยู่ภายในเวลาดังกลา่วข้างต้น ถ้าในกรณีตัดลึกไม่ไดต้ามต้องการ หรือมีเศษปูนอุดอยู่ไม่

สามารถใช้ลมเป่าออก ได้ อนุญาตให้ตัดซ้ าอีกคร้ังในรอยเดิมได้ ก่อนที่จะทาการเทผิวช่องจราจร

ข้างเคียง จะต้องอุดรอยต่อให้เรยีบรอ้ย  

ข. วิธีอย่างอ่ืน  

เช่น ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นฝัง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะ

ด าเนินการได้ ต้องท าการอุดรอยต่อให้เรยีบรอ้ยก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่องจราจรข้างเคียงหรือก่อนที่

เปิดให้รถผ่าน  

- รอยต่อเน่ืองจากการก่อสร้าง (Construction Joints) ในกรณีที่ต้องหยุดเทคอนกรีต 

เกินกว่า 30 นาที จะต้องท ารอยต่อตรงที่คอนกรีตหยุดเททันที การท ารอยต่อเน่ืองจากการก่อสร้างน้ี

จะต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด ในการแต่งผิวจะต้องให้ระดับของคอนกรีตตามแนวรอยต่อสูง

เท่ากับระดับผิวพ้ืนในบรเิวณใกลเ้คียงรอยต่อ จะต้องอยู่ห่างจากรอยต่อตามขวางที่ใกล้ที่สุดอยู่ไม่น้อย

กว่า 3.00 เมตร ถ้าน้อยกว่า 3.00 เมตร ไมต้่องท ารอยต่อเน่ืองจากการก่อสร้าง แตใ่ห้ท าการตัดหรือ

รือ้คอนกรีตที่เทเกินทิ้งออกให้หมด และถอืรอยต่อนัน้เป็นรอยต่อที่จะท าการก่อสร้างต่อไป  

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints) การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด 

วิธีการก่อสร้างให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการก่อสร้างรอยต่อเพ่ือการหดตัว ส่วนการตัดรอยต่อให้ใช้

เลื่อยกระท าเช่นเดียวกัน การตัดรอยต่อจะตัดเมื่อใดก็ได้หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แต่จะต้องตัด

ก่อนที่จะเปิดการจราจร ในการวางเหล็กเดือย (Tie Bar) ระหว่างกลางของรอยต่อจะต้องมีขนาด

ระยะห่าง และความสูงเป็นไปตามแบบแปลน และมีแคร่คอยรับเหล็กและยึดบังคับให้อยู่ในต าแหน่ง 

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไมใ่ห้เหล็กลม้ในขณะที่เทคอนกรีต 
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1.4.3 การแต่งผิวคอนกรตี  

- หลังจากเทคอนกรีตลงบนช้ันรองพืน้ทาง และจะต้องเกลี่ยคอนกรีตด้วยเคร่ืองเกลี่ย 

คอนกรีต เครื่องเกล่ียคอนกรีตต้องปฏิบัติงานได้ 2 อย่างในขณะเดยีวกัน คือ ท าให้คอนกรีตยุบตัวแน่น 

และแต่งหน้าคอนกรีตให้เรียบด้วยเหล็กปาดคอนกรีตตัวหน้า (Front Screen) ต้องต้ังสูงกว่าตัวหลัง

เล็กน้อย (ประมาณ 0.5 เซนติเมตร) เพ่ือให้เหล็กปาดตัวหลังกดให้คอนกรีตยุบตัวจากน้ันก็ท าการเขย่า

คอนกรีตด้วยเคร่ืองจักร เพ่ือให้เนื้อคอนกรีตแน่นและไม่เกิดรูโพรงเคร่ืองจักรแต่งผิวต้องมี 

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น หากผิวของคอนกรีตต้องลาดเพ่ือระบายน้ า เหล็กปาด

คอนกรีตทั้งตัวหน้าและตัวหลังต้องปรับให้ เข้ากับลักษณะงานได้ เป็นต้น และต้องคอยตรวจควบคุม

อย่าให้คอนกรีตที่อยู่หน้าเหล็กปาดมากไป เพราะอาจจะทาให้คอนกรีตไหลผ่านเหล็กปาด ท าให้ผิวหน้า

คอนกรีตไมส่ม่ าเสมอ การต้ังเหล็กปาดหากไม่ถูกต้องบางคร้ังเหล็กปาดจะครูด ท าให้ผิวหน้าคอนกรีต

เป็นบ่อได้  

- การแตง่ผิวดว้ยแรงคน คือใช้เคร่ืองแต่งผิวที่ใช้แรงคนงาน 2 คนจับที่ปลายคนละข้าง  

ของคานไม้หรือคานเหล็กสาหรับปาดคอนกรีต ซึ่งติดต้ังเคร่ืองสั่นสะเทือนมีความเร็ว ประมาณ 

15,000 รอบตอ่นาที เพ่ือเขย่าปาดคอนกรีตให้ยุบตัวแน่น และคนงาน 2 คน ที่ถือ ด้ามอยู่จะดันคาน

ไมห้รือคานเหล็กที่ปาดคอนกรีตเคลื่อนตัวไปข้างหน้าช้าๆ โดยพยายามคุมให้มีคอนกรีตอยู่หน้าคานไม้

หรือคานเหล็กปาดหนาไมม่ากกว่า 2 น้ิว ตลอดความกว้างของผิวคอนกรีตที่เท น้ าหนักของคานไมห้รือ

คานเหล็กปาดคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อความยาวของคานหน่ึงเมตร และต้องท าให้

มั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงกดจาก คนงานทั้ง 2 คน ได้ด้วยการดันปาดเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดันไป

พร้อมๆ กัน และให้หมั่นยกคานกระแทกคอนกรีตไปด้วยก็จะเพ่ิมให้คอนกรีตยุบตัวและแน่นมากขึน้  

- การปรับแตง่ระดับผิวคอนกรีต หลังจากแต่งผิวคอนกรีตด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงคน 

แล้ว คอนกรีตบางส่วนอาจลอดผ่านคานไม้หรือคานเหล็กปาดคอนกรีตมาได้ ซึ่งจะท าให้เกิดคลื่นบน

ผิวหน้าคอนกรีตต้องท าการปรับแต่งระดับผิวคอนกรีตอีกคร้ัง โดยการใช้เกรียงเหล็ก (Scraping 

Straight Edge) ที่ยาวประมาณ 3.00 เมตร ใบเกรียงต้องแข็ง คมพอที่จะตัดคอนกรีตส่วนที่สูงกว่า  

ออกได ้การท างานให้คนยืนอยู่ขอบข้างแนวถนนแล้วใช้เกรียงเหล็กปาดหรือดันตัดคอนกรีตส่วนที่เกิน

ออกในแนวที่ขนานกับศูนย์กลางถนน และขยับเกรียงไปขา้งหน้าครัง้ละคร่ึงความยาวของเกรียง  

- การแต่งผิวคอนกรีตช้ันสุดท้ายเป็นการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ เพ่ือให้มีแรง 

เสยีดทานระหว่างพืน้คอนกรีตกับยางล้อรถ ให้ท าภายหลังจากแต่งผิวและปรับแต่งระดับผิว คอนกรีต

เรียบรอ้ยแล้ว โดยใช้กระสอบป่านชุบน้ าให้เปียกลากสัมผัสกับผิวหน้าคอนกรีต เพ่ือให้เกิดผิวหยาบเป็น

เส้นตรงขวางแนวถนน เมื่อมีเศษปูนติดกระสอบป่านจนอาจท าให้การแต่งผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อย

จะต้องน ากระสอบป่านออกมาท าความสะอาดเสียก่อนจึงจะลากต่อไปได้ เมื่อลากกระสอบป่านทา

ผิวหน้าคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องท าความสะอาดตามขอบรอยต่อต่างๆ และใช้เกรียงลบมุมรัศมี

ประมาณ 0.6 เซนติเมตร ตามขอบคอนกรีตที่ติดกับแบบหล่อเพ่ือป้องกันขอบคอนกรีตบิ่นเมื่อแกะ

แบบ  
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- การบ่มคอนกรีต เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเร่ิมแข็งตัว

ต้องป้องกันมิให้ผิวหน้าคอนกรีตถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน โดยการท าหลังคาคลุมหรือวิธีการอื่น

ใดที่ เหมาะสมซึ่งไม่ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตเสยีหายได้ และเมื่อพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หรือคอนกรีต  

แข็งตัวแลว้ จะต้องด าเนินการบ่มคอนกรีตดว้ยวิธใีดวิธีหน่ึงในข้อ ต่อไปนี ้ 

** ใช้กระสอบป่าน 2 ช้ัน วางทับเหลื่อมกันไมน้่อยกว่า 15 เซนติเมตร แล้วรดน้ าให้  

กระสอบป่านชุ่มอยูต่ลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  

** ใช้น้าสะอาดบ่ม โดยก่อขอบให้มีน้าขังอยู่เหนือผิวหน้าคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5      

เซนติเมตร ตลอดเวลาต่อเน่ืองกันไมน้่อยกว่า 7 วัน  

** ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วใช้น้ า

สะอาดรดทรายให้ชุ่มอมน้ าอยู่ตลอดเวลาต่อเน่ืองกันไมน้่อยกว่า 7 วัน  

 ** ใช้น้ ายาบ่มคอนกรีต (Curing Compound) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM 

C 309-74 หรือ AASHTO 148-78 (Liquid Membrane Forming Compounds for Curing Concrete 

Type 2 White Pigmented) พ่นโดยใช้เคร่ืองพ่นบนผิวคอนกรีตในขณะที่น้ าบนผิวคอนกรีตที่เทระเหย

ออกหมด เคร่ืองพ่นน้ีมีลักษณะเป็นคานวางบนแบบหล่อข้างถนนทั้งสอง มีหัวพ่นตามแนวคานตลอด

เต็มหน้ากว้างของถนน มีอัตราการพ่นเคลอืบผิวหน้าคอนกรีตสม่ าเสมอและสามารถ ควบคุมอัตราของ

สารเคมีที่พ่นได้ สารเคมีจะเก็บไว้ในถังบนเคร่ืองพ่นซึ่งจะต้องมีเคร่ืองกวนอยู่ตลอดเวลา  ที่หัวพ่น

จะต้องมีที่บังลมด้วย การพ่นให้พ่นทับผิวคอนกรีต 2 ช้ัน โดยมีอัตราการพ่นแต่ละช้ัน ตามค าแนะน า

ของผู้ผลิต ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อยูเอสแกลลอน 

การพ่นดว้ยเคร่ืองขนาดเล็กอนุญาตให้ใช้เฉพาะตามขอบถนนและตรงทางแยกเท่าน้ัน ถ้าส่วนไหนพ่น

บางกว่าปกตใิห้พ่นทับอีกช้ันภายในเวลา 30 นาที ภายใน 3 ช่ัวโมง หลังจากการพ่นเสร็จแล้วถ้าเกิดมี

ฝนตกหนักหรือภายในเวลา 10 วัน หากผิวหน้าของน้ายาบ่มคอนกรีตถูกทาลายลง เน่ืองจากเหตุใด    

ก็ตาม ผู้รับจ้างจะตอ้งทาการฉีดพ่นน้ายาบ่มคอนกรีตทับช้าใหม่ในบรเิวณที่ถูกทาลายไปน้ัน  

- การบ่มด้วยข้างแผ่นคอนกรีตให้เร่ิมทันทีที่ถอดแบบหล่อคอนกรีตออก ผู้รับจ้างจะ 

ต้องท าการบ่มคอนกรีตบริเวณข้างแผ่นที่ถอดแบบออกไปแล้ว  และต้องท าไหล่ถนนช่ัวคราวขึ้นเพ่ือ

ป้องกันวัสดุหรือทราย ซึ่งรองอยู่ใต้พ้ืนคอนกรีตหลุดออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ห้ามคนหรือ

ยวดยานใช้ถนนเว้นแตจ่ าเป็น เช่น จะต้องตัดรอยต่อหรือทดสอบความคลาดเคลื่อนของระดับผิวถนน  

- การทดสอบความคลาดเคลื่อนระดับผิวจราจร ทดสอบโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 3 เมตร 

ตรงปลายทั้งสองข้างติดกล่องเหล็กสูง 0.3 เซนติเมตร ให้ท าการทดสอบระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ให้ใช้

ไมบ้รรทัดที่มีกลอ่งหนุนทั้งสองปลายน้ีวางทาบตามยาวของผิวคอนกรีตที่เท  

เมื่อผิวตรงไหนสูงโดนไมบ้รรทัดก็ให้ใช้เคร่ืองขัดผิวคอนกรีตขัดให้ต่ าลง การขัดจะต้อง

ระมัดระวังไม่ให้เม็ดหินหลุดออกมา ในส่วนที่สูงจนไม่สามารถขัดได้ให้ทุบพื้นคอนกรีตในช่วงน้ันออก

หมดทั้งแผ่นแล้วทาการหลอ่ใหม่  

- การป้องกันความเสยีหายของพืน้จราจรแบบคอนกรีต  
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- ต้องจัดหาแผงกั้นการจราจร ป้ายเคร่ืองหมายการจราจรตลอดจนยามเฝ้า เพ่ือ

ป้องกันไมใ่ห้ยวดยานวิ่งขึน้มาบนถนนคอนกรีตที่สร้างใหม่ ในขณะเวลาที่บ่มอยู่จะต้องจัดทางช่ัวคราว

หรือพ้ืนถนนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนให้ยวดยานสามารถวิ่งผ่านไปมาได้  ในส่วนที่เป็นทาง

แยกเวลาจะหลอ่พ้ืน จะต้องจัดท าสะพานช่ัวคราวข้ามสูงจากระดับพืน้ไมน้่อยกว่า 8 เซนติเมตร เพ่ือให้

ยวดยานวิ่งข้ามได ้เมื่อเอาสะพานออกจะต้องปกคลุมผิวคอนกรีตด้วยดินหนา 15 เซนติเมตร เพ่ือกัน

ความกัดกร่อนผิวเน่ืองจากยวดยานผ่าน  

- ที่หน่วยงานก่อสร้างต้องจัดเตรียมกระสอบป่านคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตาราง 

เมตร ไว้เพ่ือใช้ในโอกาสที่ฝนตกขณะเทคอนกรีตจะได้คลุมผวิที่เทไปแลว้  

- ห้ามยวดยานวิ่งบนผิวจราจรที่สร้างเสร็จ จนกว่าการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแสดง  

ว่าคอนกรีตสามารถรับแรงได้ โดยมีค่า Modulus of Rupture ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร  

1.4.4 การอุดรอยต่อ  

- รอยต่อทุกชนิดต้องอุดภายหลังจากระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสุดสิ้นลงแล้ว  และ 

ก่อนที่จะยอมให้ยวดยานวิ่งผ่าน  

- ก่อนท าการอุดรอยต่อต้องตกแต่งรอยต่อให้เรียบร้อยถูกต้องตามแบบ ท าความ 

สะอาดช่องว่างของรอยต่อจนสะอาดปราศจากฝุ่นเศษปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต  ปล่อยไว้จน แห้ง

ปราศจากความชื้นและน้ าแล้วแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนจึงจะด าเนินการอุดได้  

- วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อที่มคีุณสมบัติเทียบเท่า ASTM.D-190 หรือ  

ASTM.D-185 หรือวัสดุยางแอสฟัลต์ หรือวัสดุส าเร็จอื่นใดที่สามารถป้องกันน้ าซึมลงไปในรอยต่อได้  

- วัสดุที่อุดรอยต่อต้องไม่มากจนไหลเยิ้มขึ้นมาบนพื้นถนน หรือน้อยเกินไปจนไม่ 

สามารถป้องกันน้าซมึได้  

1.5 รายละเอียดเพิ่มเติม  

1.5.1 คอนกรีตที่ใช้ท าผิวจราจรจะผสมที่สถานที่ก่อสร้าง หรือใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 

(Ready Mixed Concrete) ก็ได้ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้วิธีช่ังน้ าหนักแล้วน ามาผสมตาม

อัตราสว่นที่ก าหนด และต้องจัดหาผู้ที่มีความช านาญในการต้ังแบบเทคอนกรีตและแต่งผิวให้เพียงพอ  

1.5.2 ให้ผสมคอนกรีตดว้ยเคร่ืองผสมซึ่งหมุนไม่เกิน 30 รอบต่อนาที และให้ใช้เวลา

ผสมหลังจากใสว่ัสดุทุกอย่างลงในเครื่องแล้วไม่น้อยกว่า 1 นาที เวลาเทคอนกรีตออกจากเคร่ืองให้เท

ดว้ยความระมัดระวังและเทคอนกรีตออกให้หมดแล้วจึงเริ่มผสมใหม่ได้  

 1.5.3 การขนส่งคอนกรีตจากแหล่งผลิตกลาง (Central Mixing Plant) ให้ขนส่งโดยใช้

รถบรรทุกคอนกรีต เพ่ือป้องกันไม่ให้คอนกรีตแข็งตัวเกาะกัน คอนกรีตบนรถบรรทุกต้องหมุน

ตลอดเวลาโดยมีความเร็วระหว่าง 2-6 รอบตอ่นาที  
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1.5.4 การผสมคอนกรีตโดยใช้ Truck Mixing ให้ผสมวัสดุตามข้อก าหนดโดยผสมแห้ง

แล้วนามาเติมน้ า ณ สถานที่ที่จะเทคอนกรีต ในระหว่างเร่ิมผสมจะต้องหมุนโม่ด้วยอัตราความเร็ว

สม่ าเสมอไมน้่อยกว่า 50 รอบตอ่นาที เพ่ือคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันก่อน เมื่อคอนกรีตคลุกเข้ากันดีแล้ว

ให้ลดความเร็วลงไดด้ว้ยความเร็วระหว่าง 4-15 รอบตอ่นาที  

1.4.5 ความกว้างของผิวจราจรที่ท าการเทคอนกรีตให้เทได้กว้างเพียงหน่ึงช่องจราจร 

และไมค่วรกว้างเกิน 8 เมตร  

  1.4.6 ถ้ามีฝนตกในระหว่างเทคอนกรีตจะต้องป้องกันไม่ให้น้ าฝนไหลลงผสมกับ

คอนกรีตที่ก าลังเท  

1.4.7 ต้องท าการทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกวันที่มีการเท

คอนกรีตอย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน ถ้าหากการเทคอนกรีตไม่ครบวันหรือเทไม่ติดต่อกันโดยตลอดให้ท า

การทดสอบทุกครัง้ที่มีการเทคอนกรีต  

1.4.8 ต้องท าการเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่เทเพ่ือน าไปทดสอบความแข็งแรง การเก็บ

ตัวอย่างคอนกรีตต้อง เก็บจากคอนกรีตที่เทลงในแบบหลอ่คอนกรีตแล้ว และแจ้งต าแหน่งไว้ให้ละเอียด  

1.4.9 ต้องไม่เปิดการจราจร จนกว่าก าลังของคอนกรีตมีค่าไดต้ามก าหนด และเมื่อได้

ท าการถมไหลถ่นนเรียบรอ้ยและบดอัดจนแนน่ตามข้อก าหนดในแบบแปลนแล้ว 

2. มาตรฐานงานผวิจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรตี 

แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมายถึง วัสดุที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวล

รวม (Aggregate)กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ที่โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt 

Concrete Mixing Plant)โดยการควบคุมอัตราสว่นผสมและอุณหภูมิตามที่ก าหนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้

ในงานก่อสร้าง งานบูรณะและบ ารุงทางโดยการปูหรือเกล่ียแต่งและบดทับ บนช้ันทางใด ๆ ที่ได้เตรียม

ไว้และผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ถูกต้องตามแนว ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้

แสดงไว้ในแบบ 

2.1 มาตรฐานอ้างถึง 

2.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2109 – 57: มาตรฐานวัสดุมวล

รวมส าหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต(Aggregates for Asphalt Concrete) 

2.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทค

โคท (Tack Coat) 

2.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2217-57: มาตรฐานการ

ทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ (Marshall) 

2.1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 851:แอสฟัลต์ซีเมนต์ส าหรับงาน

ทาง 
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 2.2 วัสดุ 

2.2.1 แอสฟัลต์ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุชนิดของแอสฟัลต์ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้แอสฟัลต์

ซีเมนต์ AC 60-70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.851: แอสฟัลต์ซีเมนต์ส าหรับงาน

ทาง การใช้แอสฟัลต์อื่นๆ หรือแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารใดๆ นอกเหนือจากนี้ต้องมี

คุณภาพเท่าหรือดีกว่า ทั้งน้ีต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งต้อง

ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรณีไป ส าหรับปริมาณการใช้แอสฟัลต์

ซีเมนต์โดยประมาณ 

2.2.2 วัสดุมวลรวม ให้เป็นไปตาม มยผ. 2109 – 57: มาตรฐานวัสดุมวลรวม

ส าหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต(Aggregates for Asphalt Concrete) 

2.3 การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรตี 

2.3.1 ก่อนเร่ิมงานไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบ

สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตต่อผู้ควบคุมงาน แล้วให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุที่จะใช้จากแหล่งที่

ระบุในเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือ

หน่วยงานที่เช่ือถือได้ รวมทั้งส่งเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตมาพร้อมกันเพ่ือท า

การตรวจสอบดว้ย หรือผู้รับจ้างอาจร้องขอให้หน่วยงานที่เช่ือถือได้เป็นผู้ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีตให้ก็ได ้ส าหรับค่าใช้จา่ยในการน้ีผู้รับจ้างตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งส้ิน 

2.3.2 คุณภาพทั่วไปของวัสดุที่จะใช้ท าแอสฟัลต์คอนกรีตให้เป็นไปตามข้อ 2 ส่วน

ขนาดคละและปริมาณแอสฟัลต์ซเีมนต์ 

2.3.3 ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  

2.3.4 กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือท า

การออกแบบสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix 

Formula) ซึ่งมีขอบเขตต่างๆ เพ่ือใช้ควบคุมงานน้ันๆ กรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นควรให้

ก าหนดขอบเขตของสูตรสว่นผสมเฉพาะงานแตกต่างไป ก็สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

2.3.5 ในการผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม ถ้ามวลรวมขนาดหน่ึงขนาดใด หรือ

ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่ก าหนดไว้ในสูตร

ส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละคร้ังน้ัน มีคุณภาพไม่

ถูกต้องตามที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบทั้งส้ิน 

2.3.6 ผู้รับจ้างอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสม

แอสฟัลต์คอนกรีตมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุก

ครัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อน 

2.3.7 กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ

ก าหนดสูตรสว่นผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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2.3.8 การทดสอบและตรวจสอบ การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตทุกคร้ัง

หรือทุกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จา่ยทั้งสิ้น 

2.4 เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง 

เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะน ามาใช้งาน จะต้องมีสภาพใช้งานได้ดี โดยจะต้อง

ผ่านการตรวจสอบและตรวจปรับ โดยผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้าง

จะต้องบ ารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

2.4.1 โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรตี (Asphalt Concrete Mixing Plant) 

ผู้รับจ้างควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ซึ่งต้ังอยู่ในสายทางที่ก่อสร้าง          

หากจ าเป็นอาจต้ังอยูน่อกสายทางภายในระยะขนสง่เฉล่ีย 80 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน 

2 ช่ัวโมง หรือตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของ

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่ก าหนด โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตนี้ควรมีก าลังการผลิต 

(Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า 60 ตันต่อช่ัวโมง โดยจะเป็นแบบชุด (Batch Type)หรือแบบส่วนผสม

ต่อเน่ือง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เพ่ือป้อนเคร่ืองปู

(Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ าเสมอตรงตามสูตรส่วนผสม

เฉพาะงานโดยมีอุณหภูมิถูกต้องตามขอ้ก าหนดด้วย 

โรงงานผสมต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบให้อยูใ่นบรเิวณที่สามารถมองเห็นการท างาน

ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากห้องนัน้ได้ และต้องจัดหาเคร่ืองมือทดสอบที่ได้มาตรฐานและมี

สภาพดี และจะต้องอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีต

ระหว่างการก่อสร้างไดโ้รงงานผสมน้ีจะต้องมีสภาพใช้งานได้ดี 

 2.5 การเตรยีมการก่อนการก่อสร้าง 

2.5.1 การเตรยีมสถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุ 

สถานที่ต้ังโรงงานผสมและกองวัสดุจะต้องเหมาะสม มีบริเวณกว้างพอที่จะด าเนินการ

ได้โดยสะดวกนอกจากน้ัน จะต้องจัดให้มกีารระบายน้ าดี อันจะเป็นการป้องกันมิให้มน้ี าท่วมกองวัสดุได้ 

พ้ืนที่ส าหรับกองวัสดุที่น ามาใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุไม่พึงประสงค์  เช่น วัชพืช สิ่งสกปรก

อื่นๆ ควรรองพ้ืนดว้ยวัสดุหินหรือปูดว้ยแผ่นวัสดุที่เหมาะสม สถานที่กองวัสดุจะต้องราบเรียบได้ระดับ

พอควร การกองวัสดุแตล่ะขนาดจะต้องกองแยกไว้อย่างชัดเจน โดยการกองแยกให้ห่างกันตามสมควร 

หรือท ายุ้งกั้นไว้เพ่ือป้องกันวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด แต่ละขนาดไม่ให้ปะปนกัน หรือปะปนกับวัสดุไม่พึง

ประสงค์อื่นๆ การกองวัสดุต้องด าเนินการให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันไม่ให้วัสดุเกิดการแยกตัวโดยการกอง

วัสดุเป็นช้ันๆ สูงช้ันละไม่เกินความสูงของกองวัสดุกองเดี่ยวๆ เมื่อเทจากรถบรรทุกเทท้ายคันหน่ึงๆ ถ้า

จะกองวัสดุช้ันต่อไปจะตอ้งแตง่ระดับยอดกองให้เสมอ และไมค่วรกองวัสดุสูงเป็นรูปกรวย 
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2.5.2 การเตรยีมมวลรวมและวัสดุผสมแทรก 

กองวัสดุที่ใช้ทุกชนิด จะต้องมีมาตรการป้องกันไมใ่ห้วัสดุเปียกน้ าฝน โดยการกองวัสดุ

ในโรงที่มีหลังคาคลุมหรือคลุมด้วยผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือโดยวิธีอื่นใดที่ได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน วัสดุที่ใช้ทุกชนิดเมื่อป้อนเข้าโรงงานผสม ต้องไม่มีความชื้นเกินก าหนด ตาม

ข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตโรงงานผสมที่ใช้งานน้ันๆ  ทั้งนี้เพ่ือให้โรงงานผสมท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมยผ. 2131 – 57 : มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)มวลรวมที่ใช้

แต่ละชนิดก่อนน าไปใช้งานจะต้องบรรจุอยู่ในยุ้งหินเย็นแยกกันแต่ละยุ้ง และการผสมมวลรวมแต่ละ

ชนิดจะต้องด าเนินการโดยผ่านยุ้งหินเย็นเท่าน้ัน ห้ามน ามาผสมกันภายนอกยุ้งหินเย็น ในทุกกรณีวัสดุ

ผสมแทรกหากน ามาใช้จะต้องแยกใสยุ้่งวัสดุผสมแทรกโดยเฉพาะ การป้อนวัสดุผสมแทรกจะต้องแยก

ต่างหากโดยไมป่ะปนกับวัสดุอื่นๆ และจะตอ้งป้อนเข้าห้องผสมโดยตรง 

2.5.3 การเตรยีมแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

แอสฟัลต์ซีเมนต์ในถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า  100 องศา

เซลเซียส เมื่อผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสม จะต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 159±8 องศา

เซลเซียส หรือมีอุณหภูมิที่แอสฟัลต์ซีเมนต์มีความหนืด170±20 เซนติสโตกส์ (Centistokes) หรือมี

อุณหภูมิตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน การจ่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ไปยังห้องผสม จะต้อง

เป็นไปโดยต่อเน่ืองและมอีุณหภูมิตามที่ก าหนดสม่ าเสมอตลอดเวลา 

2.5.4 การเตรยีมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ที่น ามาใช้งานต้องมี

สภาพใช้งานได้ดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและหรือตรวจปรับตามรายการและวิธีการที่กรมโยธาธิ

การและผังเมืองก าหนด และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ก่อน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทุก

ชนิดต้องมีจ านวนพอเพียงที่จะอ านวยให้การก่อสร้างช้ันทางแอสฟัลต์คอนกรีต ด าเนนิไปโดยต่อเน่ืองไม่

ติดขัดหรือหยุดชะงัก และในระหว่างการก่อสร้างจะต้องบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอด

ระยะเวลาท างาน 

3. มาตรฐานงานผวิจราจรแบบลูกรัง 

วัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร” หมายถึง วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน (Soil 

Aggregate) ซึ่งน ามาเสริมบนช้ันรองพ้ืนทางเพ่ือใช้เป็นผิวจราจร 

3.1 มาตรฐานอ้างถึง 

3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการ

ทดสอบเพ่ือหาค่า ซ.ีบ.ีอาร์. (C.B.R.) 

3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการ

ทดสอบเพ่ือหาค่าขดีเหลว (LiquidLimit : L.L.) 

3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการ

ทดสอบเพ่ือหาค่าขดีพลาสติก (PlasticLimit : P.L.) 
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3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการ

ทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ(Sieve Analysis) 

3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการ

ทดสอบหาความสกึหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใช้เคร่ืองมือทดสอบหาความ

สกึหรอ (Los AngelesAbrasion) ส าหรับงานทาง 

 3.2 คุณสมบัติ 

  3.2.1 ปราศจากกอ้นดนิเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้ หรือวัชพืชอื่นๆ 

3.2.2 ขนาดวัสดุใหญ่สุดต้องไม่โตกว่า 5 เซนติเมตร 

3.2.3 ขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 2/3 ของขนาดผ่านตะแกรง เบอร์ 

40 ตาม มยผ. 2208 - 57:มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve Analysis) 

3.2.4 ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่าร้อยละ 35 ตาม มยผ. 2205 - 57: 

มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาค่าขดีเหลว (Liquid Limit : L.L.) 

3.2.5 ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) อยู่ในระหว่าง 4 - 11 ตาม 

มยผ. 2206 - 57:มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาค่าขดีพลาสติก (Plastic Limit : P.L.) 

3.2.6 ค่าจ านวนส่วนร้อยละของความสกึหรอ (Percentage of wear) ไม่มากกว่าร้อย

ละ 60 ตาม มยผ. 2209 - 57:มาตรฐานการการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ 

(Coarse Aggregates) โดยใช้เคร่ืองมือทดสอบหาความสกึหรอ (Los Angeles Abrasion) ส าหรับงานทาง 
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บทท่ี 3 

การส ารวจเบื้องต้น 

1. การส ารวจเส้นทาง 

 1.1 ความหมาย และความมุ่งหมายของการส ารวจ 

 การส ารวจเส้นทางคือ การส ารวจข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลต่างๆ ที่

ได้มาประกอบการออกแบบตอ่ไป เพ่ือให้ไดแ้นวทางที่ดีที่สุด 

 ความมุ่งหมายของการส ารวจเส้นทางก็เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ จากการส ารวจมาใช้ในการ

ออกแบบและน าข้อมูลเสน้ทางแตล่ะแนวมาเปรียบเทียบหาความเหมาะสม และน าแนวทางที่ดีที่สุดไป

ท าการส ารวจขั้นรายละเอียดต่อไป 

 1.2 องค์ประกอบที่ท าให้เส้นทางต้องเปลี่ยนแปลงส าหรับถนน 

 คือ สภาพภูมิประเทศ เช่น ที่ราบ ที่ทางเนิน และที่ที่เป็นภูเขา รวมทั้งการระบายน้ า และ

คุณภาพวัสดุของบรเิวณน้ัน 

  1.2.1 พื้นที่ราบ 

  อาจจะมีการเปลี่ยนแนวทางเน่ืองมาจาก เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายทางยุทธศาสตร์ 

หรือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่มีราคาแพง การขยายเขตทางในอนาคต รวมทั้งความสะดวกสบายในการขับขี่ 

แนวทางจะตอ้งหลกีเลี่ยงส่ิงก่อสร้างที่ส าคัญ เช่น วัด โรงเรียน โบสถ์ ป่าช้า 

  1.2.2 ทางเนนิ 

  จะต้องพิจารณาถึงปัญหาน้ าท่วมตรงจุดที่ต่ า ปัญหาในการก าหนดเปอร์เซ็นขอความ

ลาดของแนวทาง และบริเวณที่ต่ าสุดของตีนเนินก็จะมีปัญหาน้ าหลาก ซึ่งปกติจะมีทางน้ าผ่าน และ

ตรงที่เป็นความลาดของเนิน จะมีปัญหาการกัดเซาะของน้ า และปัญหาน้ าใต้ดิน ซึ่งจะท าให้คันทาง

พังทลายลงได้ 

  1.2.3 ทางภูเขา 

  ถ้าเป็นแนวทางที่ตัดตามไหลเ่ขาก็จะมีทั้งงานดนิตัด และดินถม ถ้าเป็นแนวทางตามสัน

เขาดินตัดและดินถมก็อาจจะมีน้อย ทางเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับแนวทาง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเส้นช้ัน

ความสูง และงานดินตัด ก็อาจจะมีมาก ซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายจากการเลื่อนไถลของช้ันดินลงมาปิด

ทางจราจรตลอดจนการร่วงหลน่ของดินและหิน 

  1.2.4 ป่า และทุ่งนา 

  จะมีการขุดและถม เพ่ือให้ได้ตามองค์ประกอบของการออกแบบระบบระบายน้ า ซึ่ง

จะต้องสร้างสะพานและวางท่อขนาดต่างๆ  

 1.3 ล าดับขั้นการส ารวจเสน้ทาง 

  1.3.1 การส ารวจขั้นต้น 

  เป็นการส ารวจแบบกว้างๆ จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 

แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ การส ารวจภาคพื้นดนิ  
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  จุดประสงค์ของการส ารวจในขั้นนีค้ือ 

1) ให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด และส้ันที่สุด 

2) เพ่ือเลอืกแนวทางที่ดีที่สุดจากที่ก าหนดขึน้หลายๆแนว 

3) จากการตรวจสอบเสน้ช้ันความสูง จะสามารถหาความลาดชันที่จะต้องใช้ได้ 

4) ทราบสภาพของภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยาที่แนวทางผ่าน 

5) สามารถส ารวจปริมาณการจราจรบรเิวณที่แนวทางผ่าน 

  1.3.2  การส ารวจขั้นต้นเพ่ือหาแนวทางที่แท้จริง 

  คือการส ารวจขั้นตอนที่ช่างส ารวจจะต้องเร่ิมท าเร่ิมแรก เป็นการท า Survay เพ่ือ

ประมาณราคาค่ากอ่สร้างอยา่งหยาบๆ 
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บทท่ี 4 

การออกแบบงานทาง 

1.ความหมาย 

 การออกแบบงานทาง คือ การตัดสินใจเลอืกรูปแบบของทางที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะมีประเภทและ

ลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานของแตล่ะท้องถิ่น ผู้ออกแบบทางที่ดีจะต้องท าการส ารวจเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องให้มากที่สุด และใช้ขอ้มูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาออกแบบตามหลักวิชาการ 

 การออกแบบทางหรือถนนที่ดี จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากถนน

ดังกล่าวซึ่งผู้ออกแบบ นอกจากจะต้องส ารวจ เก็บข้อมูลที่จ า เป็นทางวิศวกรรม และข้อมูล

สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่แล้วยังต้องค านึงถึงความตอ้งการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถนนดว้ย 

2. ขั้นตอนในการออกแบบถนน 

 2.1 การออกแบบถนนให้ออกแบบตามประเภทมาตรฐานถนน 4 ช้ันทางดังกล่าว แต่ในการ

ปฏิบัตใินพ้ืนที่จริง อาจมีขอ้จ ากัดบางประการ จึงมขี้อแนะน าดังน้ี 

-กรณีมีปัญหาแนวเขตทางให้ลดความกว้างของไหล่ทาง ตามความเหมาะสมตาม

มาตรฐานการป้องกันอุบัตภิัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0.90 เมตร) หากมีความกว้าง

ต่ ากว่าที่ก าหนดให้พิจารณาเปลี่ยนแนวเสน้ทางใหม่ ยกเว้นกรณีจ าเป็น 

- กรณีลักษณะโครงการเป็นถนนในหมู่บ้าน เช่น โครงการถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน   

ให้ออกแบบเป็นผวิจราจร กว้าง 4.00 เมตร เป็นอยา่งน้อย 

 2.2 ผิวจราจรและไหล่ทาง ต้องเป็นผิวเรียบหรือผิวถาวร เช่น ผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนิดผิวจราจรเลอืกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณจราจร เว้นแต่ถนนที่ต้องด าเนินการก่อสร้าง

แบบเป็นขั้นตอน (Stage Construction) เน่ืองจากอาจมีปัญหาอยู่ในพื้นดินอ่อน หรือกรณีงบประมาณ

จ ากัด แตต้่องการยืดระยะทางก่อสร้างให้ไดต้ามเป้าหมาย อาจก่อสร้างผิวทางและไหล่ทางเป็นชนิดผิว

ไม่ถาวร เช่น ผิวลูกรังบางส่วนหรือทั้งหมดได้ แต่ต้องมีผิวทางชนิดถาวรเร่ิมจากจุดเร่ิมต้นโครงการ    

ไปหาจุดส้ินสุดโครงการ 

 2.3 การออกแบบด้านเรขาคณิต โครงสร้างทาง และองค์ประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการออกแบบวิศวกรรมการทาง 

 2.4 การออกแบบโครงสร้างถนน ให้ค านึงถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความ

แข็งแรงของพ้ืนดนิเดมิ และวัสดุก่อสร้างที่มีอยูใ่นท้องถิ่น 

 2.5 การออกแบบบางพ้ืนที่ อาจจะต้องออกแบบโครงสร้างทางเป็นกรณีพิเศษ  เช่น          

การป้องกันการเลื่อนไหลของคันทางบนดินอ่อนหรือถนนเลียบติดคลอง , แม่น้ า, หรือการป้องกัน     

การกัดเซาะคันทาง 

 2.6 การออกแบบถนนเพ่ือการท่องเที่ยวต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น ศาลา จุดชมวิว    

ที่จอดรถ ภูมิทัศน์สองข้างถนน ป้ายแนะน าต่างๆ 
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3. ขั้นตอนการจัดท าแบบแปลนถนน 

 การจัดท าแบบแปลนเป็นขั้นตอนด าเนินการหลังจากมีการส ารวจเก็บข้อมูลในสนามแล้ว       

โดยน าข้อมูลมาก าหนดรายละเอียดแบบแปลน ซึ่งประกอบดว้ย  

 3.1 แผนที่สังเขปของโครงการก่อสร้างน้ันๆ 

  -แสดงแผนที่เสน้ทาง สารบัญระวางแผนที่ และแสดงทิศให้ชัดเจนในแบบแปลน 

 3.2 สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

- แสดงสารบัญและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

- แสดงรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

 3.3 รูปตัดโครงสร้างถนน 

  - แสดงรูปตัดโครงสร้างถนน และรูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม (กรณี

ก่อสร้างบนถนนเดมิ) 

  - รายการประกอบแบบ และ ตารางแสดงค่าลาดตัดคันทาง (Back Slope) และลาดถม

คันทาง (Side Slope) 

 3.4 ผังบริเวณและแปลน สะพานหรือท่อระบายน้ าขา้งทาง (ถ้าม)ี 

  - แสดงเส้นระดับช้ันความสูง (Contour Line) ในบริเวณที่จะท าการก่อสร้างสะพาน

พร้อมทั้งแสดงต าแหน่งส่ิงปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า โครงสร้างถาวรต่างๆและแนวเขตที่ดินของเอกชนหรือ

สว่นราชการอื่นๆ ตามความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดครอบคลุมบริเวณขึ้นไปทางต้นน้ า และลงไปด้าน

ท้ายน้ าตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม นอกจากน้ีจะต้องแสดงแนวถนนเชิงลาดคอสะพานทั้งหัวและ

ท้ายสะพาน แสดงทิศทางการไหลของกระแสน้ า แสดงต าแหน่งหมุดของจุดต้ังกล้อง (POT.) ด้านหัว

และด้านท้ายสะพาน พร้อมเขียนก ากับค่าสถานีวัด(Station) แสดงหมุดอ้างอิง (RP.) ฝั่งละ 3 จุด      

เป็นอยา่งน้อย และแสดงต าแหน่งหมุดหลักฐานทางระดับ (BM.) พร้อมค่าระดับให้ชัดเจน 

 3.5 แนวทางการเช่ือมตอ่ถนนหรือสะพาน (ถ้าม)ี 

  - แสดงแบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของการเช่ือมต่อของถนนหรือ

สะพาน ให้เห็นรายละเอียดการเช่ือมตอ่ทั้งสองดา้น 

 3.6 แบบแปลนแนวทางและรูปตัดตามยาว 

  - แสดงรายละเอียดการออกแบบทางเรขาคณิต รูปร่าง ทิศทางของเส้นทาง โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

  **แนวเสน้ทางและรายละเอียดภูมิประเทศ รวมถึงหมุดหลักฐานอ้างอิงต่างๆ 

**รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับดินเดมิ ระดับถนนเดิม ระดับผิวจราจรที่จะ

ท าการกอ่สร้าง รายละเอียดโค้งราบ โค้งด่ิง ระดับน้ าสูงสุด ต าแหน่งโครงสร้างระบายน้ า ต าแหน่งป้าย

จราจร  ในการออกถนนแบบนอกจากจะตอ้งออกแบบให้ถูกต้องตามหลักดา้นวิศวกรรมการทางแล้วยัง

จะต้องค านึงถึงด้านความปลอดภัยผู้ใช้ถนนด้วยเพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของ
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อุบัติเหตุให้น้อยที่สุด เช่น การติดต้ังก าแพงกันชน (Concrete Barrier) การติดต้ังราวกันชน (Steel 

Barrier) การติดต้ังป้ายเตือนป้ายห้าม หรือสิ่งที่เป็นการป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้ถนน หรือผู้ที่อยู่ขา้งทาง 

บทท่ี 5 

การประมาณราคาและการค านวณราคากลางงานทาง 

1. ความหมาย 

 การประมาณราคา คือ การคิดราคาของการก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน 

เขื่อน ฯลฯ ซึ่งต้องมีความละเอียด รอบคอบ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ประมาณราคา เพ่ือให้ได้

ราคาที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างจริง หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ราคากลาง” ซึ่งทาง

ราชการใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจก าหนดค่าจา้ง ในการจัดจ้าง ตามระเบียบการพัสดุฯ 

2. การประมาณราคา  

 ภายหลังจากการเก็บข้อมูล ส ารวจและออกแบบ จนได้ขอ้สรุปการก่อสร้างถนนหรือการบูรณะ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การประมาณราคาค่าก่อสร้างเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณการ

ก่อสร้างซึ่งในการประมาณราคาน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอ

ราคาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ค่า Factor F ค านวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ 3 

ประเภท คืองานอาคาร งานทางและงานชลประทาน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศเปลี่ยนแปลงค่า 

Factor F เป็นคราวๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของผู้ประมาณการต้องติดตาม

การเปลี่ยนแปลงและใช้ค่า Factor F ให้ถูกต้องดว้ยการประมาณการค่าก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้ 2 

แบบคือ 

 2.1 แบบรวบยอด 

  การประมาณราคาแบบรวมยอดส่วนมากมักใช้กับประเภทงานสร้างอาคาร โดยคิด

ราคารวมยอดทั้งค่าแรงงานและค่าวัสดุที่ใช้จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ซึ่งราคารวมยอดนี้ ผู้รับเหมาได้คิด 

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานไว้แล้ว ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเปรียบเทียบราคารวม  

ที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอ และพิจารณาคัดเลอืกรายที่เสนอราคาร่วมต่ าสุด 

 2.2 แบบราคาต่อหน่วย 

  การประมาณราคาตอ่หน่วยสว่นมากใช้กับงานที่ไม่ทราบปริมาณจ านวนที่แนน่อน เช่น 

งานถนนขนาดใหญ่ เขื่อน สนามบิน งานฐานรากอาคาร เพราะมีลักษณะงาน แยกออกจากกันอย่าง

เห็นได้ชัดคอื งานขุดดนิ งานเทคอนกรีต และงานกลบดินฐานราก ซึ่งการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างจะจ่าย

ตามหน่วยจ านวนหรือตามปริมาตรที่ท าได้จริง การก าหนดแบบราคาต่อหน่วยผู้เสนอราคาจะแสดง

รายการของปริมาตรงานแต่ละอย่างแต่ละชนิด และคูณด้วยราคาต่อ 1 หน่วย ของงานประเภทน้ันๆ 

ผลคูณที่ไดรั้บจึงเป็นราคาปรมิาตรงานแตล่ะรายการ เมื่อรวมยอดของทุกรายการแล้วจะเป็นราคารวม 

ของงานทั้งหมดซึ่งผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาคัดเลอืกรายที่เสนอราคารวมต่ าสุดการท าสัญญางานก่อสร้าง

สว่นมากมักใช้การประมาณราคาก่อสร้างทั้งสองแบบกลา่วคือ ถ้าเป็นงานก่อสร้างที่สามารถกระท าได้

โดยสะดวก ไมม่ีขอ้ยุ่งยากหรือเป็นงานซับซ้อนมากนักจะใช้สัญญาแบบรวมยอด แตถ่้าเป็นงานก่อสร้าง
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ถนน ซึ่งมกีารขุดดิน การถมดิน หรือการท าไหล่ถนน จะใช้สัญญาแบบราคาต่อหน่วย เพราะจะทราบ

ยอด ของแต่ละรายการว่ามีปริมาตรเท่าใด และผู้เสนอราคาคิดราคาสมเหตุผล สอดคล้องกับราคา

กลางหรือไม่ 

 

 2.3 สัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คือ สัญญาที่มคี่างานตามสัญญาสามารถปรับเพ่ิมขึ้น 

หรือลดลงได้ตามสูตรการค านวณบนพ้ืนฐานของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง หากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมี

การเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง ณ เดอืนสง่มอบงานเปรียบเทียบกับเดือนเปิดซองประกวดราคา

มีค่าเปลี่ยนแปลง ท าให้ค่า K ที่ค านวณตามสูตรมีค่าสูงกว่า ร้อยละ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก

ผู้ว่าจ้าง แตถ่้าค่า K มีค่าต่ ากว่ารอ้ยละ 4 ผู้รับจ้างจะถูกเรียกเงินคืน รายละเอียดสามารถศึกษาไดจ้าก

“คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานกอ่สร้าง (ค่า K)” ส านักงบประมาณ 

การประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนน้ัน ผู้ประมาณราคาจะต้องถอดแบบจาก

รายการรูปแบบแปลนที่ออกแบบไว้ ตามจ านวนวัสดุแต่ละประเภทเป็นจ านวน / หน่วย เท่าใด และ

ตรวจสอบราคากลาง (ต่อหน่วย) จากหน่วยราชการหรือราคา ณ พื้นที่ที่จะท าการก่อสร้าง เพ่ือ

ค านวณเป็นราคารวมแต่ละประเภท ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง

ของพาณิชย์จังหวัดและส านักงบประมาณ ให้ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการระดับอ าเภอก าหนด        

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ ว 

2252 ลงวันที่ 26 สงิหาคม 2545 ส าหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีหนังสือสั่งการ

ก าหนดแนวทางไว้เป็นการเฉพาะ จึงอาจพิจารณาถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับ

ดังกล่าวโดยอนุโลม 
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บทที่ 6 

การควบคุมงาน 

1. การควบคุมงาน 

  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องมีความรู้ความช านาญในการก่อสร้างถนน และเป็นผู้ที่มี

ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้การควบคุมงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาและตามมาตรฐานก าหนด 

หากผู้ควบคุมงานประพฤติมชิอบ ไมเ่ครง่ครัดในหน้าที่ ปลอ่ยปละละเลย หรือร่วมมือกับผู้รับ ลดขนาด 

ปรมิาณ หรือคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง สง่ผลให้ถนนไมม่ีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้

ผู้ใช้ถนนได้รับความเดอืดร้อน และราชการเสยีหาย 

การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ และข้อสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน

ก่อสร้างไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

2. ขัน้ตอนการด าเนนิการของช่างผู้ควบคุมงาน มีดังนี้ 

2.1 การเตรยีมตัวของช่างควบคุมงาน 

2.1.1 เตรียมสภาพร่างกายให้มีความพร้อมที่จะท างานภาคสนาม  หากมีโรค

ประจ าตัว เช่นโรคภูมิแพ้ ควรเตรียมยาป้องกัน และรักษาโรคให้พร้อม เป็นต้น 

2.1.2 เตรียมสภาพจิตใจให้มีความหนักแน่น ไม่อ่อนไหวง่าย พร้อมที่จะแก้ปัญหา

อุปสรรคและมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ผู้รับจ้างและประชาชนในพ้ืนที่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.1.3 ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความตัง้ใจ และยึดจรรยาบรรณที่หน่วยงานก าหนด 

2.1.4 ใฝห่าความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัตอิย่างสม่ าเสมอ 

2.2 การเตรยีมเอกสาร เครื่องมือ 

2.2.1 จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดข้อก าหนดการก่อสร้าง สัญญาจ้าง ประกาศ

ประกวดราคา (ซึ่งถือว่าเป็นสว่นหน่ึงของสัญญา) และเอกสารแนบท้ายสัญญาอื่นๆ เช่น แบบมาตรฐาน

ต่างๆ เป็นต้น 

2.2.2 จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบรายงานประจ าวัน แบบ

รายงานประจ าสัปดาห์ แบบรายงานประจ าเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

แบบทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density Test) แบบการค านวณค่าระดับแบบการค านวณ

ปรมิาณงานดนิ แบบการส่งงาน เป็นต้น 

2.2.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมงาน ได้แก่ เคร่ืองมือ

ชุดส ารวจ เพ่ือตรวจสอบแนวและระดับ เป็นต้น 
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3.3 ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบท้ายสัญญา หากมีข้อความใด

ขัดแยง้หรือคลาดเคลื่อนไมค่รบถ้วนให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทันที 

3.4 ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างจริง อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือตรวจสอบสภาพพื้นที่หรือ

ปัญหาอันเกี่ยวเน่ืองกับสาธารณูปโภคตา่งๆ เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา อยู่ในบรเิวณพืน้ที่การก่อสร้าง 

3.5 ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

3.6 จัดท าแผนผังการควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.6.1 แผนภูมิการปฏิบัตงิาน (ระบุชื่อต าแหน่ง) 

3.6.2 แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการ 

3.6.3 แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว 

3.6.4 แผนปฏิบัตงิาน 

3.6.5 รายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

3.6.6 ส าเนาค าสั่งและหนังสือสั่งการที่ส าคัญ 

3.7 ควบคุมให้ผู้รับจ้างตดิต้ังป้ายระบุรายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ณ บรเิวณพ้ืนที่กอ่สร้าง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 3.8 ระหว่างการก่อสร้าง ควรให้ผู้รับจ้างจัดท าและติดต้ังป้ายเตือนระบุเขตพื้นที่ก่อสร้าง    

เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยวดยาน คนเดินเท้า และผู้ที่ปฏิบัตงิานในภาคสนาม 

3.9 ควบคุมให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างวัสดุตามขั้นตอนที่มาตรฐานก าหนด เพ่ือน าไปทดสอบ   

ในห้องทดสอบ ในระหว่างการก่อสร้างหากมีข้อสงสัยว่าวัสดุที่น ามาใช้ไม่ตรงกับตัวอย่างวัสดุที่เคย

น าสง่ห้องทดสอบให้เก็บตัวอย่างวัสดุน้ันไปท าการทดสอบใหม่ หรือพบว่าคุณภาพวัสดุไมไ่ด้มาตรฐาน 

ให้สั่งระงับการน าวัสดุน้ันไปใช้ในการก่อสร้างทั้งนี้งานวัสดุช้ันโครงสร้างทาง  ควรท าการเก็บตัวอย่าง

ทุกๆ 1-3 กิโลเมตร ของวัสดุที่น ามากองไว้บริเวณที่ก่อสร้าง ส าหรับงานเหล็กท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ทุกๆ 100 เสน้ต่อหน่ึงตัวอย่างทุกขนาดและชนิดของเหล็กเสน้ 

3.10 ให้ถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เร่ืองหน้าที่ของช่างควบคุมงานอยา่งเครง่ครัดดังนี้ 

3.10.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

- ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อก าหนดต่างๆ 

- สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและตามหลัก

วิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนด(หากไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

และข้อก าหนดต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาทันที) 

- ถ้าผู้รับจ้างไมป่ฏิบัตติามให้ส่ังหยุดงานน้ันเฉพาะสว่นหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่

กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างยนิยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และรายงานคณะกรรมการตรวจ

การจ้างทันที 
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3.10.2 หากผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน ให้ท าหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างให้

เร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และรายงานให้กรรมการตรวจการจา้งผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3.10.3 สั่งพักงาน 

- ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการข้อก าหนดขัดแย้งกัน 

 

- หรือเป็นที่คาดหมายไดว้่าถึงแม้ว่างานน้ันจะเป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด

ข้อก าหนดแต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- หรือไมเ่ป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี 

- หรือไมป่ลอดภัย 

- เมื่อสั่งพักงานแล้ว ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งทันที 

3.10.4 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 

พร้อมทั้งผลการปฏิบัตงิานอย่างน้อย 2 ฉบับ รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์

และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยให้ถอืว่าเป็นเอกสารส าคัญของ

ทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของ ผู้มีหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.10.5 รายงานผลการปฏิบั ติ งานของผู้ รับจ้ างว่ า เป็นไปตามสัญญา                     

ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบภายใน 3 วันท าการ ดังนี ้ในวันก าหนดลงมือท างานของ ผู้รับจ้าง

ตามสัญญา และในวันส่งมอบงานแตล่ะงวด 

3.11 เป็นผูร้วบรวมเอกสารเพ่ือประกอบการลงทะเบียนพัสดุ 

ข้อเสนอแนะส าหรับช่างผู้ควบคุมงาน 

1. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการงานก่อสร้าง อย่าเก็บปัญหาน้ันไว้โดยล าพัง       

ให้รีบท ารายงานปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบและ

พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกลา่วต้ังแต่เริ่มต้นได้อยา่งทันท่วงที 

2. การสั่งหยุดงานต้องสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีเหตุผล และรายงานคณะกรรมการ

ตรวจการจา้งทราบทันที 

 3. เป็นผูต้รวจสอบสภาพความเสยีหายของโครงการในระหว่างระยะเวลาประกันสัญญา หาก 

พบว่ามีส่วนใดสว่นหน่ึงช ารุดเสยีหายให้รีบรายงานผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือจะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม

แก้ไขโดยเร็ว 
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บทท่ี 7 

การตรวจรับ 

1.การตรวจรับ/ ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง 

โดยทั่วไปสัญญาการก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นงวดๆ โดยก าหนดรายละเอียดของงานพร้อม

กับเงื่อนไขของการจ่ายเงิน แต่การตรวจรับหรือตรวจการจ้างงานแต่ละงวด คณะกรรมการตรวจ      

การจ้างส่วนมากจะใช้วิธซีักถามรายละเอียดกับผู้ควบคุมงาน โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดของงวดงาน

ตามสัญญาก่อนซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความไมร่อบคอบ และงานก่อสร้างถนน ทางเดนิและทาง

เท้าไมไ่ด้มาตรฐาน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การตรวจรับหรือการตรวจการจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจ

การจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ มีหน้าที่โดยสรุปดังน้ี 

1.1 ตรวจสอบรายงานประจ าสัปดาห์เปรียบเทียบกับแบบรูป รายการก่อสร้างและข้อก าหนด

ในสัญญา 

1.2 รับทราบและพิจารณาการส่ังหยุดงานของช่างผู้ควบคุมงาน 

1.3 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ออกตรวจงาน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างหรือ

มาตรฐานงานให้พิจารณาแก้ไข เพ่ิมเตมิ หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมร่วมของคณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง ผู้รับจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 1.4 ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างสง่มอบภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างขอส่งมอบงาน

ให้แต่ละงวด หากไม่สามารถด าเนินการได้ต้องมีเหตุผลประกอบเร่ือง และให้ท าการตรวจการจ้าง

โดยเร็วตอ่ไป 

 1.5 เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามในใบตรวจการจ้าง  แต่หากพบว่าผลงาน       

ไมเ่ป็นไปตามสัญญา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นและผู้รับจ้างทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 

1.6 หากกรรมการตรวจการจ้างบางรายไม่ตรวจรับงาน จะต้องท าความเห็นแย้งไว้เป็น

หลักฐาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการต่อไป 
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บทท่ี 8 

การตรวจสอบและบ ารุงรักษาถนน 

1. การตรวจสอบและบ ารุงรักษาถนน 

ถนนที่เปิดใช้งานแล้ว จ าเป็นต้องมีการดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีร่องรอยการช ารุด

เสียหายหรือเป็นหลุมบ่อ ทั้งบริเวณผิวทางและไหล่ทางควรรีบด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

ดังเดมิ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายลุกลามต่อไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเป็น 2 ประการ

คือ 

1.1 ความเสยีหายในดา้นการใช้งาน (Functional Failure) เช่น ผิวถนนเป็นคลื่นขรุขระท าให้การ

สัญจรผ่านไปมาไมส่ะดวก ต้องใช้ความเร็วต่ า 

1.2 ความเสยีหายดา้นโครงสร้าง (Structure Failure) เช่น ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พืน้ทางดนิ 

คันทางทรุด 

สาเหตุการช ารุดของถนนมีหลายประการ เช่น เน่ืองจากความบกพร่องในขณะก่อสร้าง ใช้วัสดุ

มีคุณภาพไม่เหมาะสม การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมคอนกรีตหรือแอสฟัลต์ที่ใช้

ท าผิวทางไม่เหมาะสม ยานพาหนะมีน้ าหนักบรรทุกเกินกว่าถนนที่ออกแบบไว้จะรับน้ าหนักได้ดินคัน

ทางอ่อนมาก เพ่ือให้การบริหารจัดการบ ารุงรักษาถนนที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมี

การศึกษาและก าหนดวิธีการบ ารุงรักษา ซึ่งมขีั้นตอนดังนี ้

1. การศึกษาความเสยีหายต่อผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การแยกประเภทการบ ารุงรักษาถนน ทางเดนิและทางเท้า 

4. การด าเนนิการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดนิและทางเท้า 

2. การศึกษาความเสียหายต่อผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรตี 

 2.1 ความเสียหายต่อผิวถนนลาดยาง 

การช ารุดของถนนลาดยางอาจเน่ืองมาจาก การล้าของผิวถนน การทรุดตัวในช้ันดินคันทาง 

พ้ืนทางหรือผิวทาง เกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงสร้างทาง สังเกตได้จากรอยยุบและ  

การทะลักของดนิในบรเิวณใกลเ้คียง ก่อนท าการซ่อมแซมจะตอ้งพิจารณาให้ละเอียดจงึจะแก้ไขไดผ้ลดี 

โดยสามารถแบ่งประเภทความเสยีหายได้ 8 ประเภท ดังนี ้



27 
 

 1. ผิวถนนแตกลายหนังจระเข้ (Alligator Crack) 

2. เกิดหลุมบ่อบนผิวถนน (Pot Hole) 

3. ผิวทางทรุดเป็นร่องตามแนวลอ้ (Ruts) 

4. ทางช ารุดเนื่องจากแรงเฉอืน (Shear Failure) 

5. ผิวถนนแตกตามความยาว (Longitudinal Cracks) 

6. ผิวถนนเกิดการเย้ิม (Bleeding) 

7. การทรุดตัวในดนิลกึ (Deep Foundation Consolidation) 

8. รอยแตกผลสะท้อนจากผวิทางช้ันลา่ง (Reflection Cracking) 

 

2.2 ความเสียหายต่อผิวถนน 

 การช ารุดของผิวทางคอนกรีตมีสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรก เกิดในตัวคอนกรีตเอง เช่น 

ใช้ส่วนผสมไม่เหมาะสม มีปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้มีความแกร่งไม่พอ ใช้น้ าไม่สะอาดผสม

คอนกรีต มีสารเคมีปะปน การเสริมเหล็กผิดต าแหน่ง ประการที่สอง เกิดจากพื้นทาง ดินคันทางไม่

แข็งแรงพอเพียงเมื่อมีน้ าหนักยานพาหนะบดทับท าให้เกิดการเสียหาย เช่น การอัดทะลัก (Pumping 

and Blowing) เกิดรอยแตกบริเวณมุมและรอยต่อของแผ่นคอนกรีต ประเภทความเสียหายแบ่งออกได้

ดังน้ี 

1. ความแข็งแกร่งของคอนกรีต (Durability of Concrete) 

2. ผิวหน้าคอนกรีตหลุดลอ่น (Scaling) 

3. รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks) 

4. รอยแตกเนื่องจากเหล็กเดอืยฝังยึดแนน่ (Frozen Dowel Bars) 

5. รอยแตกเนื่องจากการห่อตัว (Warping Cracks) 

6. รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ า (Contraction Cracks) 

7. การอัดทะลัก (Pumping and Blowing) 

8. ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสร้างไม่แข็งแรง (Structural Breaking) 

9. ผิวทางโก่งแตกเพราะการขยายตัว (Blowup) 

10. การเคลื่อนตัวในช้ันใต้ดินลกึ (Deep Foundation Movement) 

11. รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints) 

12. การบดอัดของล้อเฉพาะแนว (Channelized Traffic) 

เมื่อช่างหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาการเสียหายต่อถนนผิวทางลาดยางและ    

ผิวทางคอนกรีตแล้ว สามารถน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข โดยอาจจะต้องด าเนินการ

แก้ไขซ่อมแซมทันทีในกรณีที่มีความเสียหายมาก หรือหากเป็นความเสียหายเล็กน้อย อาจจัดเก็บเป็น

ข้อมูลเพื่อจัดหางบประมาณซ่อมแซมในภายหลัง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งถึงความเสียหายของผิวถนน ทางเดิน

และทางเท้าแลว้ ให้ผู้ที่มีหนา้ที่รับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลความเสยีหาย แล้วพิจารณาว่าสมควร

ท าการซอ่มแซมโดยเร่งด่วน หรือรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการแยกประเภทการบ ารุงรักษาถนน ทางเดิน

และทางเท้าต่อไป 

4. การแยกประเภทการบ ารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า 

การแยกประเภทการบ ารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้าจะท าให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

สามารถประเมินความเสยีหายที่เกิดขึน้ตามล าดับความส าคัญและเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนนิการบ ารุงรักษาตอ่ไป 

โดยแบ่งการบ ารุงรักษาได้เป็น 4 ประเภทดังน้ี 

 

 

4.1 งานบ ารุงรักษาปกติ 

หมายถึง งานบ ารุงรักษาถนนที่ท าเป็นประจ าตลอดเวลา เพ่ือให้ถนนอยู่ในสภาพใช้งาน

ได้ดีและเพื่อไมใ่ห้เกิดความเสยีหายลุกลามเพ่ิมขึ้น เช่น งานปรับสภาพถนนลูกรัง งานซ่อมแซมหลุมบ่อ

ถนนรอยแตกต่างๆ ที่ผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต รวมทั้งงานซ่อมบ ารุงไหล่ทาง ทางเดินและ

ทางเท้า 

4.2 งานบ ารุงรักษาถนนตามก าหนดเวลา 

หมายถึง งานบ ารุงรักษาถนนตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพ่ือเป็นการต่ออายุให้ถนนอยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้นานขึน้ เช่น งานฉาบผิวแอสฟัลต์ งานเสริมผิวลูกรัง และงานบูรณะถนนผิวแอสฟัลต์ 

หรือผิวคอนกรีต 

4.3 งานบ ารุงพเิศษ 

หมายถึง งานบ ารุงรักษาถนนโดยการเสริมแต่งป้องกันถนนที่ช ารุดเกินกว่างานซ่อม

บ ารุงปกติสามารถปฏิบัติได้ เพ่ือให้ถนนยังคงสภาพเดิม ขนาดและความแข็งแรงทัดเทียมกับตอน

ก่อสร้าง แตไ่มไ่ด้หมายถึงงานที่จะท าให้ดีขึ้นหรือแข็งแรงกว่าเดมิ ได้แก่ งานปรับระดบัผิวถนนโดยการ 

ซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ งานซ่อมไหลท่าง ทางเดนิและทางเท้า ทางเช่ือมและเกาะกลางถนน 

4.4 งานบ ารุงฉุกเฉิน 

หมายถึง งานซ่อมบ ารุงถนนที่ช ารุดเสียหายมาก ให้สามารถเปิดใช้งานในขั้นแรกได้

รวมถึงงานซ่อมบ ารุงให้ถนนมีสภาพเหมือนเดิมหรือเปิดใช้งานได้ เช่น การซ่อมแซมถนนที่เสียหาย    

อันเกิดจากอุทกภัย งานแก้การลื่นไถลอันเกิดจากผิวจราจรมีความฝืดลดต่ าลงจนท าให้เกิดอันตรายกับ 

ยวดยานที่สัญจรไปมา เป็นต้น 

4.5 การด าเนนิการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเท้า 

การด าเนินการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเท้าจะกระท าขึ้นได้ต้องได้ รับการ

พิจารณาหาสาเหตุจากความเสยีหายที่เกิดขึน้ก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ประเมิน

ความเสยีหายแล้วสามารถศึกษาหาวิธกีารซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ ดังต่อไปนี ้
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วิธีการซ่อมแซม บ ารุงถนนลาดยาง (แยกออกเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง) แบ่งได้ 4

ลักษณะ พร้อมวิธกีารซ่อมแซม ดังน้ี 

1. รอยแตกแบบหนังจระเข้ ได้แก่ รอยแตกที่ต่อเน่ืองกันเป็นตารางเล็กๆ คล้ายหนังจระเข้

หรือลวดตาข่ายสาเหตุของรอยแตกแบบน้ีเกิดจากการทรุดตัวมากเกินไปของถนนที่กอ่สร้างบนดนิคัน 

ทางหรือบนช้ันสว่นล่างของพืน้ทางที่ไม่มเีสถียรภาพ ความไมม่ีเสถยีรภาพและการรับน้ าหนักไม่ไดน้ั้น 

เป็นผลเน่ืองมาจากพ้ืนทางและดนิคันทางอิ่มตัว 

 

 

 

 วิธีการซ่อมแซมแบบถาวรคือ 

1.1 ขุดเอาผิวและพ้ืนที่ที่ช ารุดออกให้ลึกที่สุดเท่าที่จ าเป็น จนถึงช้ันแน่นแข็ง และให้ขุดขยาย

ออกไปดา้นข้างอีกขา้งละ 30 เซนติเมตร รอบๆ บรเิวณที่แตกร้าว 

1.2 ถ้าน้ าเป็นสาเหตุแห่งการช ารุดให้จัดระบบระบายน้ าใหม่ 

1.3 ให้แทคโคท (Tack Coat) บรเิวณผนังข้างของหลุมทุกด้าน 

 

1.4 เพ่ือให้ผลงานที่ดีให้กลบซ่อมหลุมด้วยวัสดุผสมยางแบบผสมร้อนจากโรงงานชนิดความ

หนาแน่น(Dence Grade) แล้วเกล่ียแตง่ด้วยความระมัดระวังอย่าให้ส่วนผสมแยกตัว 

1.5 ถ้าหลุมที่ซ่อมลึกเกิน 15 เซนติเมตร การบดทับต้องท าทีละช้ันให้ทั่วถึง การบดอัดให้ท า

ดว้ยเคร่ืองมือที่มขีนาดเหมาะสมกับงาน 

2. รอยแตกที่รอยต่อของพื้นทาง ได้แก่รอยแตกตรงขอบรอยต่อที่มลีักษณะเป็นรอยตะเข็บ 

ซึ่งเป็นการแยกขอบรอยต่อระหว่างขอบพืน้ทางกับไหลท่างสาเหตุที่ท าให้เกิดการแตกแยกระหว่างไหล่

ทางกับพืน้ทางน้ี อาจเกิดจากวัสดุส่วนที่อยู่ในไหล่ทางบริเวณน้ัน สภาวะเปียกแล้วแห้ง แห้งแล้วเปียก

สลับกันไปอยู่ตลอดเวลา กรณีน้ีเป็นกรณีที่เกิดขึน้ได้จากไหล่ทางสูงกว่าพื้นทาง ท าให้การระบายน้ าไม่

ดหีรือเกิดจากการยุบตัวของขอบพืน้ทาง 

วิธีการซ่อมแซมคือ ถ้าน้ าเป็นสาเหตุ ขั้นแรกสิ่งที่ต้องท าคือ การปรับปรุงระบบระบายน้ า

ไมใ่ห้ขังในรอยต่อแลว้จึงท าการซ่อมรอยแตกต่อไป 

3. รอยแตกที่เกิดจากการหดตัว เป็นรอยแตกที่เชื่อมโยงติดต่อกันเป็นตารางใหญ่ๆ  โดยมีมุม

ค่อนข้างแหลมยาวสาเหตุที่ท าให้เกิดรอยแยกแตกแบบนี้ เป็นการยากที่จะทราบได้ว่ารอยแตกน้ัน

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตรของตัวพื้นทางหรือจากตัวคันทาง มีบ่อยคร้ังที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางปรมิาตรของส่วนผสมละเอียดที่มีอยูใ่นยางผสม ซึ่งมแีอสฟัลต์ที่มีความซึมได้น้อยผสม

อยู่เป็นจ านวนมาก ถ้าไม่มกีารจราจรผ่านไปมาช่วยในการบดทับแล้วจะท าให้เกิดการแตกแบบนีไ้ด้ 

วิธีการซ่อมคือ อุดรอยต่อด้วยยางมะตอยน้ าและสาดทับด้วยผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์

หรือฉาบผิวแบบสเลอรี่ซิลให้เต็มหน้าถนน โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

(1) กวาดและใช้เคร่ืองอัดลมเป่าสว่นที่หลุดออกจากรอยแตกและผิวหน้าของผิวถนนให้หมด 
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(2) ราดผิวหน้าของพื้นทางและรอยแตกด้วยน้ าให้ทั่ว 

(3) เมื่อผิวหน้าดังกล่าวมีความชื้นสม่ าเสมอดีแล้วและไม่มีน้ าเหลืออยู่ให้แทคโคทด้วยยาง

อีมัลช่ันผสมกับน้ าด้วยอัตราสว่น 1: 1 โดยปรมิาตร 

ขั้นตอนการเตรยีมผสมสเลอรี่ซิล 

 (1) เทยางที่เตรียมไว้ อุดรอยแตกและเกลี่ยแต่งด้วยไม้กวาดและหากมีรอยแตกมากให้สาด   

สเลอรี่ซิลให้เต็มผิวหน้าถนน 

(2) เมื่อสว่นผสมสเลอรี่ซิลระเหยได้ที่แลว้ให้ปูผิวแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์เต็มหน้าถนน 

4. การเกิดร่องล้อบนพื้นทาง ได้แก่การทรุดตัวของผิวทางไปตลอดความยาวของร่องล้อ   

เมื่อดูตามขวางจะเป็นรูปคลา้ยราง 2 รางไปตามแนวถนนสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวหรือการเคลื่อนที่

ออกไปข้างๆ ของวัสดุในช้ันที่อยู่ใต้ผิวถนนซึ่งอาจจะมีช้ันเดียวหรือหลายช้ันเมื่อมีการจราจรวิ่งผ่าน 

หรืออาจจะเกิดจากแรงกดของน้ าหนักของผิวถนนเอง แม้แต่ถนนลาดยางที่สร้างเสร็จใหม่ๆ ก็อาจจะ

เกิดขึน้ได้ หากการบดทับในระหว่างการก่อสร้างน้อยไปนอกจากนี้อาจจะเกิดจากวัสดุในช้ันใต้ผิวทางมี

การเคลื่อนไหวอยู่เสมอไมอ่ยู่ตัว ท าให้รับน้ าหนักไม่ได้ 

วิธีการซ่อมคือ ให้ปรับระดับพ้ืนที่เกิดร่องล้อด้วยยางผสมร้อนจากโรงงาน และปูทับด้วยยาง

ผสมร้อนจากโรงงานอีกช้ันหน่ึงบางๆ ล าดับขั้นตอนในการซ่อมมีดังน้ีคือ 

(1) ให้วัดหาบริเวณที่เกิดการทรุดตัวด้วยไม้บรรทัดหรือเชือกขึงระดับ  ให้ขีดวงรอบบริเวณที่

จะต้องท าการเสริมระดับไว้ 

(2) พ่นแทคโคท (0.25 – 0.75) ลิตร/ 1 ตารางเมตร ด้วยยางอีมัลชันที่ผสมน้ าด้วย

อัตราสว่น 1: 1 โดยปรมิาตร 

 (3) ให้เกลี่ยผิวถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตแบบความหนาแน่นให้เต็มร่องล้อที่ทรุดตัวด้วย

เครื่องปู 

(4) บดอัดด้วยรถบดล้อยาง 

(5) ปูทับดว้ยยางผสมร้อนจากโรงงานผสมยางดว้ยช้ันบางๆ 

วิธีการซ่อมแซมบ ารุงถนนคอนกรีตน้ัน สามารถซ่อมแซมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตโดยยังไม่

จ าเป็นต้องท าการรื้อคอนกรีตเดิมทิ้ง เพียงแต่ต้องท าความเข้าใจในการใช้แอสฟัลต์คอนกรีตในการ

บ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสยีก่อน 

ความส าคัญของแอสฟัลต์คอนกรตีในการบ ารุงรักษาถนนคอนกรตี 

แอสฟัลต์สามารถใช้ในการอุดรอยต่อและรอยแตกของถนนคอนกรีตได้  อีกทั้งแอสฟัลต์

คอนกรีตยังสามารถยกระดับถนนคอนกรีตเดมิได้และช่วยในการซ่อมพื้นที่ที่เกิดความเสียหายเป็นรอย

แตกขนาดเล็กให้สามารถใช้งานต่อไปได้ ตลอดจนปิดผวิหน้าของถนนที่ช ารุด ประโยชน์ของแอสฟัลต์ 

และแอสฟัลต์คอนกรีตที่น ามาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตมีดังนี้ 

1. การอุดรอยต่อและรอยแตก จ าเป็นต้องยารอยต่อและรอยแตกด้วยเหตุผลหลายประการ

เช่น ป้องกันไม่ให้น้ าจากผิวทางซึมลงไปที่พื้นทาง ซึ่งหากน้ าสามารถซึมลงไปในช้ันพื้นทางแล้วจะ

ก่อให้เกิดความเสยีหายกับช้ันพ้ืนทางท าให้ความสามารถในการรับก าลังของชัน้พืน้ทางลดลง  
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ส่งผลกระทบกับการรับก าลังกับช้ันผิวถนนคอนกรีตได้ในการยาแนวรอยต่อและรอยแตก  

จะต้องท าความสะอาดรอยต่อและรอยแตกก่อน ดว้ยเคร่ืองเซาะรอ่งหรือเครื่องก าจัดทราย เพ่ือช่วยให้

สะดวกในการท างานของเคร่ืองอัดลม ควรมีหัวฉีดที่ได้ขนาดพอดีสามารถเป่าเข้าไปในร่องรอยแตกที่

ต้องการซ่อมแซม ในการยาแนวรอยต่อจะต้องให้วัสดุเข้าไปอุดรอยแตกอย่างพอดี ถ้าใช้วัสดุยาแนว

รอยแตกแบบร้อนในการอุดรอยแตกที่ลึก วัสดุยาแนวรอยแตกจะยุบตัวเมื่อเย็นตัวลง จ าเป็นที่จะต้อง

ใส่วัสดุยาแนวรอยแตกเพิ่มอีก เพ่ือให้ได้ระดับกับผิวถนนคอนกรีตพอดี ในการยาแนวรอยแตกผิวถนน 

ทางวิ่งอีกช่องทางมักจะเปิดให้มกีารจราจรปกติ ดังน้ันจึงเป็นวิธีที่ดีต่อพนักงานซ่อมบ ารุงจะเร่ิมยาแนว

รอยแตกจากก่ึงถนนออกไปหาขอบถนน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการหันหลังให้

ยวดยานที่วิ่งไปมาหากจ าเป็นต้องเปิดใช้ถนนภายหลังยาแนวรอยแตกทันทีจะต้องป้องกันไม่ให้วัสดุที่ใช้

ยาแนวรอยแตกหลุดออก เพราะแรงที่กระท าจากล้อรถที่แล่นผ่านไปมา แก้ไขโดยการโรยทรายละเอียด 

ขีเ้ลื่อยหรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันลงที่รอยต่อและรอยแตก 

2. การท าชั้นผิวถนนลาดยางใหม่ทับถนนคอนกรีตเดิม (Overlay) เป็นการบ ารุงรักษา

และแก้ไขปัญหาความช ารุดเสยีหายต่างๆ ที่เกิดขึน้หลายแห่งบนพืน้ถนนคอนกรีต 

วิธีการแก้ไขที่ให้ผลดี คือ การปูทับผิวหน้าถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต เช่นถนน

คอนกรีตที่บิดงอผิดรูปอาจท าให้กลับเรียบได้ดังเดิมโดยการใช้แอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อนปูทับหน้า

ผิวหน้าของผิวถนนที่หลุดร่อน 

การท าชัน้ผิวถนนทับหน้าทางเดมิสามารถแก้ไขปัญหาการล่ืนไถลไดด้ว้ย โดยทั่วไปการท าเช่นน้ี

เรียกว่า การก่อสร้างมากกว่าการซ่อมแซม แต่ส าหรับการท าช้ันผิวถนนทับหน้าในระยะทางสั้นๆ น้ัน

อาจเป็นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาก็ได้ ฉะน้ันขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเป็นผู้

ตัดสินใจในการเลือกประเภทการบ ารุงรักษาซ่อมแซม  หรืออาจจะพิจารณาจากงบประมาณที่

หน่วยงานมีอยูเ่ป็นเกณฑ์การตัดสินใจ 

การซ่อมแซมถนนคอนกรีตยังมีอีกสาเหตุหน่ึง คือ การเกิดโพรงใต้พื้นคอนกรีตบางคร้ังเมื่อดิน

คันทางเกิดการทรุดตัวหรือเกิด Pumping ภายใต้แผ่นคอนกรีต จะท าให้เกิดโพรงขึ้นภายใต้พื้นทางส่วน

น้ัน ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ือช่วยให้พ้ืนทางมั่นคงขึ้น และจะช่วยไม่ให้เกิดการพังทลายในช้ันต่อไป       

โดยการใช้น้ าซเีมนต์อัดเข้าไปใต้โพรงคอนกรีต เพ่ือลดการทรุดตัวของแผ่นคอนกรีต และป้องกันไม่ให้

วัสดุในช้ันพ้ืนทางเกิดความเสยีหายและทะลักขึน้มาบนแผ่นคอนกรีต 

5.5 การจัดท าแผนงบประมาณซ่อมบ ารุงรักษาถนน 

งานบ ารุงรักษาถนนมีความส าคัญต่ออายุการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของถนน          

เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วและเปิดใช้ไประยะเวลาหน่ึงแล้วอาจจะเกิดการช ารุดเสียหายตามมา  เน่ืองจาก

การเสื่อมตามสภาพ การบรรทุกน้ าหนักของยวดยานและจากภัยธรรมชาติ  
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เมื่อตรวจพบต้องรบีด าเนินการซ่อมแซมทันทีเพ่ือป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามแผ่วงกว้าง

ออกไปจนยากต่อการซ่อมบ ารุงหรือต้องใช้งบประมาณจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น  การจัดท าแผน

งบประมาณซ่อมบ ารุงรักษาถนนมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ถนนอยู่ในสภาพดีและเป็นการประหยัด

งบประมาณซ่อมบ ารุง นอกจากน้ียังท าให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วและ

ปลอดภัย ทั้งน้ีการจัดท าแผนงบประมาณซ่อมบ ารุงรักษาถนนต้องมีการประมาณราคาการด าเนินงาน

ซ่อมบ ารุง ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะการซ่อมบ ารุงและประเภทถนน โดยได้ก าหนดราคาเฉลี่ยต่อ

หน่วยโดยสังเขปตามตาราง ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


