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บทท่ี 1
ประเภทของทาง

1.  ประเภทของทาง
งานทาง  หรือ  ถนนในชนบท จะมีทางท่ีสามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของ

วัสดุท่ีใชทําผิวจราจร ดังนี้
1.1  ถนนผิวจราจรลูกรัง เปนถนนท่ีพบท่ัวไปในพ้ืนท่ีชนบท โครงสรางทางเปนดินถมและปูทับดวย

วัสดุลูกรังบดอัดแนนเปนผิวถนน  เปนถนนท่ีมีราคาถูก  กอสรางงายมีขอเสียคือจะเปนฝุนมากและชํารุด
เสียหายบอยทําใหตองทําการบํารุงรักษาอยูเปนประจํา

1.2  ถนนผิวจราจรคอนกรีต เปนถนนท่ีปรับปรุงผิวจราจร เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุอ่ืน
สวนใหญจะเปนถนนในหมูบาน  หรือชุมชนเมือง  ถนนคอนกรีตจะมีความคงทนตอการใชงาน คอนขางดี
กอสรางงาย  ใชเครื่องจักรนอย  มีขอเสียคือ  ผิวจราจรจะไมคอยเรียบ  เนื่องจากมีรอยตอมากและหาก
กอสรางให

1.3  ถนนผิวจราจรลาดยาง  เปนถนนท่ีปรับปรุงผิวจราจร  เปนผิวลาดยาง  ประเภทตางๆ เชนผิว
ทางลาดยาง  แบบเคพซีล  หรือแบบลาดยางสองชั้น  หรือแบบแอสฟลทคอนกรีตถนนลาดยางสวนใหญนิยม
กอสรางเปนถนนระหวางเมือง  ซึ่งมีปริมาณการจราจรมาก  การกอสรางรวดเร็ว  เพราะใชเครื่องจักรกลในการ
กอสรางเปนสวนใหญ ขอดีคือผิวทางจะเรียบ  ไมมีรอยตอ  มีความยืดหยุนดี ความทนทานตอการใชงานไดดี
แตการบํารุงรักษาตองใชเครื่องจักรกลดําเนินการ
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มาตรฐานงานผิวจราจร

1.  มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต
1.1  งานผิวจราจรแบบคอนกรีต  หมายถึง การกอสรางผิวจราจรโดยใชคอนกรีตท่ีประกอบดวย

ปูนซีเมนตปอรตแลนดเปนสวนผสมกับน้ํา  วัสดุชนิดเม็ดหยาบ  และวัสดุชนิดเม็ดละเอียดตามอัตราสวนท่ีได
กําหนดไวบนชั้นพ้ืนทาง  หรือชั้นคันทางท่ีไดเตรียมเอาไว  โดยมีเหล็กท่ีจะเสริมคอนกรีตอยูในตําแหนงท่ี
ถูกตองตามแบบกอสราง

1.2  วสัดุ
1.2.1  วัสดุปูนซีเมนตปอรตแลนดใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก. 15:

มาตรฐานปูนซีเมนตปอรตแลนด
1.2.2  วัสดุน้ําใหเปนไปตาม  มทช.  101-2545:มาตรฐานงานคอนกรีต  และคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอ  1.4
1.2.3  วัสดุชนิดเม็ดหยาบ  ใหเปนไปตาม  มทช.  216 – 2545 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด

(Aggregates)  สําหรับผิวจราจรคอนกรีต

1.2.4  วัสดุชนิดเม็ดละเอียด  ใหเปนไปตาม  มทช.  216 – 2545 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด
(Aggregates)  สําหรับผิวจราจรคอนกรีต

1.2.5  วัสดุเหล็กเสนเสริมคอนกรีตใหเปนไปตาม  มทช.  217- 2545 : มาตรฐานเหล็กเสนเสริม
คอนกรีต

1.2.6  คอนกรีตท่ีผสมข้ึนเองหรือคอนกรีตผสมข้ึนเองหรือคอนกรีตผสมเสร็จ  (Ready  Mixed
Concrete) ท่ีจะนํามาใชนั้น  ตองมีปริมาณปูนซีเมนตปอรตแลนดท่ีใชผสมคอนกรีต  ไมนอยกวา  350
กิโลกรัมตอหนึ่งลูกบาศกเมตร  และเม่ืออายุครบ  28  วัน  ตองมีคาความดานแรงอัดของแทงคอนกรีต
มาตรฐานลูกบาศก  15x15x15 เซนติเมตร  ไมนอยกวา  325  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  หรือตามท่ี
กําหนดไวในแบบ

1.3  วิธีการกอสราง
1.3.1 การเตรียมสถานท่ีกอสราง

- ใหทําการบดอัดชั้นพ้ืนทางหรือชั้นคันทาง  และปาดแตงระดับตามแนวเสนทางใหไดตามท่ี
กําหนดไวในแบบแปลนแลว  จะตองทําการปาดแตงผิวของชั้นพ้ืนทาง  หรือชั้นคันทาง ใหไดสวนโคง  หรือ
ความลาดตามแบบรูปตัดถนนท่ีกําหนด  โดยการปาดออกใหกวางกวาผิวถนนท่ีจะเทคอนกรีต  ขางละประมาณ
30  เซนติเมตร  ทําการบดอัดใหแนนดวยรถบดลอเหล็กแลวจึงติดตั้งแบบเหล็ก  ดานขาง ดินท่ีปาดออกให
กองไวตามไหลถนน  เพ่ือเปนการตรวจสอบใหละเอียดแนนอนอีกครั้งใหทําการตรวจสอบระดับโดยใชกลอง
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ทุกระยะ 2 เมตร ในแนวขวางและแนวยาวตามถนนท้ังสองทางสวนไหนท่ีเปนแองต่ํากวาระดับ  จําเปนตอง
เติมดินเพ่ิมจะตองทําการบดอัดดวยรถบดลอเหล็กท่ีมีน้ําหนักไมนอยกวา  230  กิโลกรัม ตอตารางเซนติเมตร
ในบางทองท่ีท่ีใชดินลูกรังเปนวัสดุรองพ้ืนทาง  อาจจะใชทรายทับหนาบดอัดแนนแลวแตงระดับใหไดตามท่ี
กลาวมากอนจะเทคอนกรีตใหฉีดน้ํารดใหชุมตลอดเวลาไมนอยกวา  8- 10  ชั่วโมง  เพ่ือปองกันการดูดซึมน้ํา
จากคอนกรีตใน ขณะเท อาจกําหนดใหใชกระดาษแอสฟลตหรือแผนพลาสติกบางๆ ปูทับชั้นรองพ้ืนเพ่ือตัด
ปญหา  ยุงยากในการรดน้ําใหชุมในชั้นรองพ้ืนทางก็ได  กระดาษแอสฟลตหรอืแผนพลาสติกท่ีปูจะตองปูเต็ม
พ้ืน หากจําเปนตองตอกระดาษแอสฟลตหรือแผนพลาสติกใหตอโดยการปูทับเหลี่ยมไมนอยกวา  10
เซนติเมตร และเพ่ือปองกันกระดาษแอสฟลตหรือแผนพลาสติกฉีกขาด  ในขณะเทคอนกรีต  จะตองมีกระดาษ
หนาหรือไมอัดกวางประมาณ  60  เซนติเมตร  วางทับขวางถนนนําหนาคอนกรีตท่ีกําลังเท เม่ือคอนกรีตเทไป
ถึงใหเลื่อนกระดาษหนาหรือไมอัดหนาไปเรื่อยๆจนกวาจะแลวเสร็จ

1.3.2  แบบหลอและการติดตั้งแบบ
- แบบหลอผิวจราจร  จะตองทําดวยวัสดุท่ีไดรับการตรวจสอบรับรองแบบรูปรางและความ

หนา มีความสูงเม่ือตั้งแบบเทากับความหนาฟนผิวจราจร  ความแข็งแรงเม่ือถูกน้ําหนัก กดในระหวางหลอ
คอนกรีตจะไมมีการทรุดตัวหรือดัดตัว  ตองมีฐานกวางไมนอยกวา  20  เซนติเมตร ขอบบนไมเล็กกวา  5
เซนติเมตร  และมีความยาวไมนอยกวาทอนละ  3  เมตร  ยกเวนในกรณีท่ีประกอบแบบในแนวถนนโคง
ซึ่งมีรัศมีความโคงนอยกวา  60  เมตร  ใหใช แบบหลอท่ีมีความยาวทอนละไมเกิน  2  เมตร  หรืออาจจะใช
แบบโคงก็ได  แบบทุกแผนจะตองมีรูตอกหมุด  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  2  เซนติเมตร  แบบหลอขนาดยาว
3  เมตร  จะตองมีรู ตอกหมุดอยางนอย  3 รู และขนาดสั้นกวา 3  เมตร  จะตองมีรูตอกหมุดอยางนอย 2 รู
แบบหลอทุกแผนจะตองมีสลักเกาะกันระหวางปลายชนซึ่งแข็งแรงและแนนหนา

- แบบสําหรับก้ันขวางแผนผิวจราจรในการเทคอนกรีต จะตองแข็งแรง แนนหนา ยึดติดกับ
แบบขางดวยนอตสกรู

- ท้ังแบบขางและแบบขวาง  จะตองเจาะรูสําหรับเสียบเหล็กเดือย (Dowel หรือ Tie Bar)
ซึ่งมีระยะหางและตําแหนงสูงต่ําเทากับในแบบแปลน

- เม่ือทดสอบความตรงของแบบหลอดวยไมบรรทัด  หรือเสนดานในดานขางหรือขอบบน
ของแบบตอระยะความยาว  3.00  เมตร  แลวจะมีความคลาดเคลื่อนออกนอกแนวตรงได  ไมกิน 0.3
เซนติเมตร แบบท่ีมีผิวบูดเบี้ยวหรือบิดโคง  หรือแตกราว  หามนํามาใชเด็ดขาด

- แบบหลอจะตองตอชนกันอยางเรียบรอยแนนหนา  และยึดตรึงดวยหมุดเหล็กทุกๆรูหมุด
บนแบบทุกๆสลักตอชนตองยึดอัดกันใหแนนและมีผิวขางแบบหรือสันแบบเรียบเสมอกัน  การตั้งแบบจะตองได
แนวและระดบัตามท่ีกําหนด  ฐานของแบบจะตองวางติดบนผิวชั้น รองพ้ืนทางท่ีปาดแตงเรียบรอยแลวหาม
หนุนแบบเพ่ือแตงใหไดระดับเพราะจะเกิดการทรุด  ในขณะเท  การวางแบบจะตองวางใหไดแนวและระดับ มี
ระยะทางหางจากจุดท่ีจะทําการเทยาวไมนอยกวา 120  เมตร ขางหนึ่งและ 80  เมตรอีกดานหนึ่ง  เพ่ือให
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เกิดการเหลื่อมกัน  ทําใหการวางแบบตอไปมีแนวระดับยึดคือระดับผิวถนนจะเรียบสมํ่าเสมอตามระดับท่ี
ตองการแบบจะตองสะอาดและชะโลมน้ํามันกอนท่ีจะนําใชทุกครั้งกอนท่ีจะทําการเทคอนกรีตจะตองมีการ
ตรวจสอบระดับสันแบบเปนครั้งสุดทายโดยใชบรรทัดเสนตรงทาบ ภายหลังจากเทคอนกรีตแลวอยางนอย
24  ชั่วโมง  จึงจะถอดแบบหลอได

- ในกรณีท่ีเปนทางโคงท่ีมีรัศมีนอยๆ  หรือบางสวนท่ีไมตองการการใหเปนเสนตรงแบบหลอ
จะตองใหมีลักษณะโคงรัศมีตามตองการ มีความสูงเทากับความหนาของผิวจราจรและจะตองมีการยึดตรึง
อยางแข็งแรง

1.4  การกอสราง
1.4.1  การหลอผิวจราจรคอนกรีต

- กอนท่ีจะทําหารเทคอนกรีตจะตองรายงานผูควบคุมงานใหทราบ  เพ่ือทําการตรวจสอบ
ลวงหนาอยางนอย  24  ชั่วโมง  ในการเทคอนกรีตทุกครั้งจะตองอยูภายใตการควบคุมของผูควบคุมงานตลอด
ตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ  และผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องไฟฟาแสงสวางใหมีความสวางเพียงพอเพ่ือใชในกรณี
ท่ีจําเปนตองแตงผิวหนาคอนกรีตในเวลากลางคืน

- คอนกรีตท่ีจะเทจะตองเทติดตอกันโดยสมํ่าเสมอใหเต็มแตละชวง  และมีความหนาท่ีจะ
แตงผิวไดทันทีทุกครั้ง  หามหยุดเทคอนกรีตในแตละชวงเปนอันขาด  หากมีเหตุขัดของใดๆ อันทําใหการเท
คอนกรีตในแตละชวงท่ีเทหยุดชะงักนานกวา  30 นาที  จะตองรื้นคอนกรีตท่ีเทแลวในชวงนั้นออกท้ิงเสีย
ท้ังหมด  หรือรีบทํารอยตอเนื่องจากการกอสราง  (Construction  Joint) ท่ีจุดนั้นทันที  แตถาเหตุขัดของนั้น
หยุดชะงักนานไมเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด ตรงแนวคอนกรีตท่ีเทแลวกับท่ีจะเทใหมใหใชพลั่วคลุกคอนกรีต
เกาและใหมผสมกัน

- เครื่องแตงผิวคอนกรีตจะตองมีเครื่องปาดระดับตามแนวขวาง 2  อัน เครื่องเกลี่ยคอนกรีต
จะตองเปนชนิดท่ีเกลี่ยคอนกรีตท่ีเทไปตามแนวขวางใหเต็มผิวพ้ืนท่ีจะทาผิวจราจรในการเกลี่ยและเขยา
คอนกรีต  จะตองเอาใจใสในการเกลี่ยหรือเขยาคอนกรีตตามขางแบบ  และรอยตอของผิวจราจรเปนพิเศษ
การเขยาคอนกรีต  จะตองเอาใจใสในการเกลี่ยหรือเขยาคอนกรีตตามขางแบบ  และรอยตอของผิวจราจรเปน
พิเศษ  การเขยาคอนกรีตจะตองไมจี้นานจนเกินไปจนกระท้ัง เกิดการแยกตวัของหินทรายในการปาดระดับ
คอนกรีตอาจจะใชคนงานท่ีมีความชํานาญพิเศษอยางนอย  3 คน  ชวยปาดแตงระดับผิวหนาของคอนกรีต
ลวงหนาไปกอนเครื่องแตงผิว คอนกรีตก็ได หามใชคราดเกลี่ยคอนกรีตเปนอันขาดเครื่องปาดระดับจะตองมี
การปรับแตง เครื่องใหปาดคอนกรีตใหไดความโคง  หรือเอียงลาดตามรูปตัดของถนน

- ในการเทคอนกรีตชองจราจรถัดจากชองท่ีเทเสร็จเรียบรอยแลว  ลอของรถเครื่องแตง ผิว
คอนกรีตขางหนึ่งจะตองวิ่งบนผิวคอนกรีตของชองจราจรท่ีทาเสร็จไปแลว  ลอรถนั้นจะตองเปลี่ยนเปนลอยาง
ผิวเรียบไมมีดอกยาง  ไมมีปกยื่นออกมายึดขอบถนน  ผิวในของลอจะตองอยูชิดกับขอบถนน  ท้ังนี้เพ่ือปองกัน
ไมใหเทคอนกรีตเกินมาทับผิวจราจรท่ีเทไปแลว  ซึ่ง จะทําใหเกิดการรอนออกไดงาย  ความกวางของหนายาง
ลอรถไมนอยกวา  7  เซนติเมตร  การเทคอนกรีตชองจราจรชองท่ีสองนี้ตองรอใหชองจราจรชองแรกท่ีเทไป
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แลวมีอายุไมนอยกวา  7  วัน  จึงจะวางลอเครื่องแตงผิวคอนกรีตไดสวนลออีกขางหนึ่งใหวางบนแบบหลอซึ่ง
ลอจะตองมีปกยืดรางท้ังสองดาน

- ในระหวางการเทคอนกรีตใหผูควบคุมงานสุมตัวอยางคอนกรีต จํานวน  1 ครั้ง  หรือ 1 ตัวอยางตอ
คอนกรีตท่ีเท 50  ลูกบาศกเมตร  หรือทุกๆครั้งท่ีมีการเทคอนกรีต (ในกรณีท่ีเทนอยกวา  50  ลูกบาศก
เมตร)  นําตัวอยางคอนกรีตท่ีเก็บแตละครั้ง  หรือแตละตัวอยางมาหลอเปนแทงคอนกรีตมาตรฐานลูกบาศก
15x15x15 เซนติเมตร จํานวน  3  กอน  ( 1 ชุด ) เพ่ือเก็บไวทดสอบหาคาความตานแรงอัด  ตาม  มทช.
(ท) 105.1 – 2545: มาตรฐานการทดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต  ผลการทดสอบเม่ือแทง
คอนกรีตมีอายุครบ  28  วัน ของแตละชุด จะตองใหคาความตานแรงอัดเฉลี่ยไมนอยกวา  325  กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร  หรือตามท่ีกําหนดไวในแบบ ไดไมเกิน  1 กอน  แตตองไมต่ํากวารอยละ  85  ของคาท่ี
กําหนด ในกรณีท่ีผลทดสอบแทงคอนกรีตใหคาความตานแรงอัดต่ํากวาคาท่ีกําหนด  ผูรับจางมีสิทธิ์ท่ีจะขอให
ทาการตรวจสอบคาความตานแรงอัดของคอนกรีตในชวงงานนั้นๆ  เพ่ิมเติมโดยการเจาะเก็บตัวอยางขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา  10  เซนติเมตร และมีอัตราสวนระหวางความสูงและเสนผานศูนยกลางประมาณ
2:1 มาทดสอบในหองปฏิบัติการ  ตาม มทช. (ท) 105.1 -2545 : มาตรฐานการทดสอบความตานแรงอัด
ของแทงคอนกรีต  การเจาะเก็บตวัอยางทดสอบจะตองดําเนินการภายใน  60 วัน  นับจากวันท่ีเทคอนกรีต
ชวงนั้นๆ  โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการท้ังสิ้น  สําหรับตําแหนงท่ีเจาะและ
จํานวนตัวอยางท่ีตองการ  ผูควบคุมงานจะเปนผูกําหนด

1.4.2  การวางเหล็กเสริม
- การวางเหลก็เสริมจะตองวางใหถูกตองตามท่ีแสดงไวในแบบแปลน
- เหล็กเสริมจะตองมีขนาดท่ีถูกตอง  สะอาด  ปราศจากน้ํามันหรือไขมันเปรอะเปอนจนเปน

เหตุใหแรงยึดกับคอนกรีตสูญเสีย ไมเปนสนิมขุม  การผูกเหล็กตะแกรงควรผูกเปนแผงๆ แลวนํามาวางใน
ตําแหนงดวยความระมัดระวัง

- เหล็กเสริมตามแนวยาวและแนวขวางเสนริมสุดของตะปกรงจะตองหางจากขอบของแผน
คอนกรีตไมเกิน  7  เซนติเมตร  และปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวาง จะตองหางจกขอบไมเกิน  5
เซนติเมตร  การตอเหล็กวิธีวางทาบเหลื่อมกัน  สําหรับเหล็กเสนกลมใหวาง  ทาบโดยใหเหลื่อมกันมีระยะยาว
เทากับ  40  เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น  สวน เหล็กขอออยใหวางทาบกันมีระยะเทากับ
30  เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็กขอออยนั้น  จากนั้นตองทําการผูกตืดกันใหแนนดวยลวดผูกเหล็ก

- ในการวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม จะกระทําไดโดยเทคอนกรีตลงบนชั้นรองพ้ืนทางปรับ
ระดับใหมีความสูงเทากับความความสูงของตําแหนงเหล็กเสริมในแบบ  จากนั้นนําแผงตะแกรงเหล็กเสริมวาง
ลงไปแลวเทคอนกรีตทับอีกครั้ง  ปรับแตงผิวจราจรจนเสร็จเรียบรอยในการเทคอนกรีตทับหนาจะตองกระทํา
กอนท่ีคอนกรีตขางลางเกิดการแข็งตัว  หากสวนหนึง่สวนใดของคอนกรีตชั้นลางท่ีเทไวกอนวางแผงตะแกรง
เหล็กเสริมมีระยะเวลานานกวา  30  นาที
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โดยยังมิไดมีการเททับคอนกรีตชั้นบนแลว  จะตองรื้อและขนคอนกรีตในแบบหลอชวงนั้นออกท้ิงใหหมดแลว
นําคอนกรีตท่ีผสมใหมมาเท  และใหปฏิบัติตามลําดับวิธีการท่ีกลาวขางตน

- ในกรณีท่ีวางตะแกรงเหล็กเสริม  กอนท่ีจะเทคอนกรีตจะตองผูกยึดและยกเหล็กเสริม
ใหอยูในตําแหนงตามแบบแปลนใหแนน  จนเปนท่ีแนใจวาจะไมเกิดการทรุดตัวในขณะท่ีเทคอนกรีต

- เหล็ก Dowels และ Tie  Bars จะตองมีขนาดและอยูในตําแหนงท่ีถูกตองตามท่ีกําหนด
ไวในแบบแปลนทุกประการ

- เหล็ก Dowels และ Tie  Bars ตองวางยึดใหแนนโดยไมมีการเคลื่อนตัว  ขณะเทและ
เขยาคอนกรีต

- เหล็ก Dowels กอนท่ีจะนําไปวางจะตองทาดวยแอสฟลตชนิด MC หรือ RC ใหท้ัง
ตามแบบและเหล็ก Dowels ท่ีรอยตอขยายตัว (Expansion Joint)  ปลายขาขางดานอิสระจะตองมีหมวก
เหล็กครอบใหมีชองวางระหวางปลายเหล็กกับหมวกเหล็ก  ตามท่ีกําหนดไวในแบบ

- เหล็ก Tie  Bars ตองไมมีน้ํามันติดอยูบนผิวเหล็ก  และตองมีระยะหางและระดับถูกตอง
ตามท่ีกําหนดไวในแบบ  กอนการเทคอนกรีตตองกําจัดฝุนออกจากผิวเหล็กใหหมดดวย

- เม่ือผูกเหล็กตางๆเสร็จเรียบรอยแลว  กอนดําเนินการเทคอนกรีตผูรับจางตองแจงใหผู
ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบรอยของการผูกเหล็กและอานๆ กอน

1.4.3  รอยตอ

รายละเอียดของรอยตอท้ังตามขวาง  (Transverse  Joints) และรอยตอตามยาว
(Longitudinal  Joints) จะตองเปนไปตามแบบแปลน  รอยตอตามขวางจะตองตั้งฉากกับแนวศูนยกลางถนน
และ มีรองยาวตลอดความกวาง รอยตอตามยาวจะตองขนานกับแนวศูนยกลางถนนและมีรองยาวตลอดความ
กวาง รอยตอตามยาวจะตองขนานกับแนวศูนยกลางถนน  และความลึกของรอยตอท้ังหมดตองตั้งฉากกับผิว
จราจร  ผิวจราจรตรงรอยตอตองไมนูนข้ึนหรือเปนแองลง ในกรณีท่ีแบบไมไดกําหนดหรือแสดงรอยตอไว
ชัดเจน  ใหผูรับจางเทคอนกรีตผิวจราจรแตละแผงได  กวางไมเกิน 4.00  เมตร  และยาวไมเกิน 6.00  เมตร
และรอยตอตองมีรายละเอียดเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้

- รอยตอเพ่ือการขยายตัว ( Expansion) Joints) ตองทํารอยตอเพ่ือการขยายตัวทุกๆระยะ
ความยาว  30  เมตร  ความกวางของรอยตอตองไมนอยกวา  2  เซนติเมตร  และตัดขาดตลอดความหนาของ
พ้ืนคอนกรีต  ระหวางรอยตอจะตองมีเหล็กเดือย ((Dowel  Bar) ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง  19
เซนติเมตร  ยาว  40  เซนติเมตร และวางหางกันทุกๆ ระยะ 30 เซนติเมตร  เหล็กเดือยจะตองมีปลายขาง
หนึ่งฝงยึดแนนกับฟนคอนกรีต  และจะตองจัดใหมีปลายอีกขางหนึ่งสามารถขยายตัวตามแนวนอนไดไมนอย
กวา  3 เซนติเมตรกอนเทคอนกรีตทุกครั้งจะตองใสแผนวัสดุขยายตัวท่ีรองของรอยตอเพ่ือการขยายตัว  และ
แผนวัสดุขยายตัวท่ีนํามาใชตองมีคุณสมบัติเทียบเทา ASTM D – 1751 โดยมีความกวาง  เทากับความหนา
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ของพ้ืนคอนกรีตแลวเจาะรูตามตําแหนงของเหล็กเดือย เม่ือคอนกรีตมีอายุ ครบใหขุดหรือตัดสวนบนของแผน
วัสดุขยายตัวนี้ออก  ใหมีความลึกประมาณ  2.5  เซนติเมตร  แลวอุดดวยสารขยายตัวปองกันน้ําซึม

- รอยตอเพ่ือการหดตัว  (contruction  joints)  มีวิธีทําหลายวิธี  คือ
ก.  วิธีใชเลื่อยตัด

ตําแหนงท่ีจะตัดรอยตอบนพ้ืนผิวจราจรจะตองอยูบนเหล็กเคลือบและตองทําเครื่องหมาย
โดยตอเสนบนคอนกรีต  ในขณะท่ีคอนกรีตหมาดอาจจะใหเหล็กแหลม  ขีดก็ได  แตไมใหลึกลงไปในผิว
คอนกรีตเกิน  0.2 เซนติเมตร  เลื่อยท่ีใชตัดทํารอยตอจะตองเปนชนิดท่ีเคลื่อนยายไดงายการตัดจะตองตัด
ใหตรงใบเลื่อยท่ีตดัตองคม  และสามารถตัดเม็ดหินท่ีใชในการผสมคอนกรีตไดถาใบเลื่อยเปนชนิดหลอเลี้ยง
ดวยนําจะตองฉีดน้ําตลอดเวลาในขณะท่ีตัด   เม่ือตัดเสร็จแลวใหเปาเศษปูนและน้ําออกใหสะอาดโดยใชเครื่อง
เปาลม  ถาเปนใบเลื่อยชนิดท่ีไมตองใชน้ําหลอเลี้ยง  เม่ือตัดเสร็จตองทําความสะอาดดวยเครื่องเปาลม  รอย
ตัดจะตองมีขอบคมและหินไมหลุดออกมา  ขนาดความกวางและความลึกของรองรอยตัดใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในแบบ  โดยท่ัวไปควรจะทําการตัดผิวคอนกรีตไดภายหลังจากเทคอนกรีต  ประมาณ  8  ชั่วโมง  และ
ตัดใหเสร็จเรียบรอยกอนท่ีจะเกิดการแตกราวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพ้ืนคอนกรีต ในกรณีท่ีเกิด
รอยแตกราวตามขอบรอยตัดใหทําการปด  รอยตัดแลวตัดใหมในบริเวณใกลเคียงโดยตองอยูเหนือเหล็กเดือย
ดานท่ีเคลื่อนตัว  ได ( Free End) และตองอยูภายในเวลาดังกลาวขางตน  ถาในกรณีตัดลึกไมไดตามตองการ
หรือมีเศษปูนอุดอยูไมสามารถใชลมเปาออก ได  อนุญาตใหตัดซ้ําอีกครั้งในรอยเดิมได  กอนท่ีจะทําการเทผิว
ชองจราจรขางเคียง  จะตองอุดรอยตอใหเรียบรอย

ข. วิธีอยางอ่ืน
เชน  ใชไมหรือวัสดุอ่ืนฝง  ซึ่งจะตองไดรับการรับรองจากผูควบคุมงานเสียกอน จึงจะ

ดําเนินการได  ตองทําการอุดรอยตอใหเรียบรอยกอนท่ีจะเทคอนกรีตในชองจราจรขางเคียงหรือกอนท่ีเปดให
รถผาน

- รอยตอเนื่องจากการกอสราง  (Construction  Joints)  ในกรณีท่ีตองหยุดเทคอนกรีตเกิน
กวา  30  นาที  จะตองทํารอยตอตรงท่ีคอนกรีตหยุดเททันที  การทํารอยตอเนื่องจากการกอสรางนี้จะตอง
เปนไปตามแปลนท่ีกําหนด  ในการแตงผิวจะตองใหระดับของคอนกรีตตามแนวรอยตอสูงเทากับระดับผิวพ้ืนใน
บริเวณใกลเคียงรอยตอ จะตองอยูหางจากรอยตอตามขวางท่ีใกลท่ีสุดอยูไมนอยกวา  3.00  เมตร  ถานอย
กวา  3.00  เมตร  ไมตองทํารอยตอเนื่องจากการกอสราง  แตใหทําการตัดหรือรื้อคอนกรีตท่ีเทเกินท้ิงออกให
หมด  และถือรอยตอนั้นเปนรอยตอนั้นเปนรอยตอท่ีจะทําการกอสรางตอไป

- รอยตอตามยาว  (Longitudinal  Joints) การกอสรางใหเปนไปตามแบบแปลนท่ีกําหนด
วิธีการกอสรางใหดําเนินการเชนเดียวกับการกอสรางรอยตอเพ่ือการหดตัว สวนการตัดรอยตอใหใชเลื่อย
กระทําเชนเดียวกัน  การตัดรอยตอจะตัดเม่ือใดก็ไดหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแลว  แตจะตองตัดกอนท่ีจะเปด
การจราจร  ในการวางเหล็กเดือย  (Tie  Bar) ระหวางกลางของรอยตอจะตองมีขนาดระยะหาง และความสูง
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เปนไปตามแบบแปลน  และมีแครคอยรับเหล็กและยึดบังคับใหอยูในตําแหนงท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหเหล็กลมใน
ขณะท่ีเทคอนกรีต

1.4.3  การแตงผิวคอนกรีต
- หลังจากเทคอนกรีตลงบนชั้นรองพ้ืนทาง  และจะตองเกลี่ยคอนกรีตดวยเครื่องเกลี่ย

คอนกรีต เครื่องเกลี่ยคอนกรีตตองปฏิบัติงานได  2 อยางในขณะเดียวกัน  คือ  ทําใหคอนกรีตยุบตัวแนน
และแตงหนาคอนกรีตใหเรียบรอยดวยเหล็กปาดคอนกรีตตัวหนา (Front Screen) ตองตั้งสูงกวาตัวหลัง
เล็กนอย  (ประมาณ 0.5  เซนติเมตร)  เพ่ือใหเหล็กปาดตัวหลังกดใหคอนกรีตยุบตัวจากนั้นก็ทําการเขยา
คอนกรีตดวยเครื่องจักร  เพ่ือใหเนื้อคอนกรีตแนนและไมเกิดรูโพรงเครื่องจักรแตงผิวตองมี ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติ  เชน หากผิวของคอนกรีตตองลาดเพ่ือระบายน้ํา  เหล็กปาดคอนกรีตท้ังตัวหนา
และตัวหลังตองปรับให  เขากับลักษณะงานได  เปนตน  และตองคอยตรวจควบคุมอยาใหคอนกรีตท่ีอยูหนา
เหล็กปาดมากไป  เพราะอาจจะทําใหคอนกรีตไหลผานเหล็กปาด  ทําใหผิวหนาคอนกรีตไมสมํ่าเสมอเสมอ
การตัง้เหล็กปาดหากไมถูกตองบางครั้งเหล็กปาดจะครูด  ทําใหผิวหนาคอนกรีตเปนบอได

- การแตงผิวดวยแรงคน  คือใชเครื่องแตงผิวท่ีใชแรงคนงาน  2 คนจับท่ีปลายคนละขางของ
คานไมหรือคานเหล็กสําหรับปาดคอนกรีต  ซึ่งติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือนมีความเร็ว  ประมาณ 15,000 รอบตอ
นาที  เพ่ือเขยาปาดคอนกรีตใหยุบตัวแนน  และคนงาน 2 คน ท่ีถือ  ดามอยูจะดันคานไมหรือคานเหล็กท่ีปาด
คอนกรีตเคลื่อนตัวไปขางหนาชาๆ  โดยพยายามคุมใหมีคอนกรีตอยูหนาคานไมหรือคานเหล็กปาดหนาไม
มากกวา  2  นิ้ว  ตลอดความกวางของผิวคอนกรีตท่ีเท  น้ําหนักของคานไมหรือคานเหล็กปาดคอนกรีตตองไม
นอยกวา  20  กิโลกรัมตอความยาวของคานหนึ่งเมตร  และตองทําใหม่ันคงแข็งแรงสามารถรับแรงกดจาก
คนงานท้ัง 2 คน  ไดดวยการดันปาดเคลื่อนไปขางหนาตองดันไปพรอม ๆ กัน และใหหม่ันยกคานกระแทก
คอนกรีตไปดวยก็จะเพ่ิมใหคอนกรีตยุบตัวและแนนมากข้ึน

- การปรับแตงระดับผิวคอนกรีต  หลังจากแตงผิวคอนกรีตดวยเครื่องจักรหรือแรงคนแลว
คอนกรีตบางสวนอาจลอดผานคานไมหรือคานเหล็กปาดคอนกรีตมาได  ซึ่งจะทําใหเกิดคลื่นบนผิวหนา
คอนกรีตตองทําการปรับแตงระดับผิวคอนกรีตอีกครั้ง  โดยการใชเกรียงเหล็ก (Scraping  Straight  Edge)
ท่ียาวประมาณ  3.00  เมตร  ใบเกรียงตองแข็ง  คมพอท่ีจะตัดคอนกรีตสวนท่ีสูงกวาออกได  การทํางานให
คนยืนอยูขอบขางแนวถนนแลวใชเกรียงเหล็กปาดหรือดันตัดคอนกรีตสวนท่ีเกินออกในแนวท่ีขนานกับ
ศูนยกลางถนน  และขยับเกรียงไปขางหนาครั้งละครึ่งความยาวของเกรียง

- การแตงผิวคอนกรีตชั้นสุดทายเปนการแตงผิวหนาคอนกรีตใหหยาบ เพ่ือใหมีแรงเสียด
ทานระหวางพ้ืนคอนกรีตกับยางลอรถ  ใหทําภายหลังจากแตงผิวและปรับแตงระดับผิว  คอนกรีตเรียบรอย
แลว  โดยใชกระสอบปานชุบน้ําใหเปยกลากสัมผัสกับผิวหนาคอนกรีต  เพ่ือใหเกิดผิวหยาบเปนเสนตรงขวาง
แนวถนน  เม่ือมีเศษปูนติดกระสอบปานจนอาจทําใหการแตงผิวคอนกรีตไมเรียบรอยจะตองนํากระสอบปาน
ออกมาทําความสะอาดเสียกอนจึงจะลากตอไปได  เม่ือลากกระสอบปานทาผิวหนาคอนกรีตเสร็จแลวจะตอง
ทําความสะอาดตามรอยขอบรอยตอตางๆ  และใชเกรียงลบมุมรัศมีประมาณ  0.6  เซนติเมตร  ตามขอบ
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คอนกรีตท่ีติดกับแบบหลอเพ่ือปองกันขอบคอนกรีตปนเม่ือแกะแบบ
- การบมคอนกรีต เม่ือแตงผิวคอนกรีตเสร็จแลว  ในระหวางผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัวตอง

ปองกันมิใหผิวหนาคอนกรีตถูกแสงแดดและกระแสลมรอน  โดยการทําหลังคาคลุมหรือวิธีการอ่ืนใดท่ี
เหมาะสมซึ่งไมทําใหผิวหนาคอนกรีตเสียหายได  และเม่ือพนระยะเวลา  24  ชั่วโมง  หรอืคอนกรีตแข็งตัวแลว
จะตองดําเนินการบมคอนกรีตดวยวิธีใดวิธีหนึ่งในขอตอไปนี้

**  ใชกระสอบปาน  2 ชั้น วางทับเหลื่อมกันไมนอยกวา  15  เซนติเมตร  แลวรดนําให
กระสอบปานชุมอยูตลอดเวลาไมนอยกวา  7  วัน

**  ใชน้ําสะอาดบม  โดยกอขอบใหมีน้ําขังอยูเหนือผิวหนาคอนกรีตไมนอยกวา  5
เซนติเมตร  ตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา  7  วัน

**  ใชทรายสะอาดคลุมใหท่ัวผิวหนาคอนกรีตหนาไมนอยกวา  5  เซนติเมตร  แลวใชน้ํา
สะอาดรดทรายใหชุมอมน้ําอยูตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา  7  วัน

**  ใชน้ํายาบมคอนกรีต (Curing  Compound)  ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทามาตรฐาน ASTMC
309-74 หรือ AASHTO 148-74 ( Liquid  Membrane Forming  Compounds  for Curing
Concrete Type 2 White  Pigmented) พนโดยใชเครื่องพนบนผิวคอนกรีตในขณะท่ีน้ําบนผิวคอนกรีตท่ีเท
ระเหยออกหมด เครื่องพนนี้มีลักษณะเปนคานวางบนแบบหลอขางถนนท้ังสอง มีหัวพนตามแนวคานตลอด
เต็มหนากวางของถนนมีอัตราการพนเคลือบผิวหนาคอนกรีตสมํ่าเสมอและสามารถ  ควบคุมอัตราของสารเคมี
ท่ีพนได  สารเคมีจะเก็บไวในถังบนเครื่องพนซึ่งจะตองมีเครื่องกวนอยูตลอดเวลา  ท่ีหัวพนจะตองมีท่ีบังลมดวย
การพนทับผิวคอนกรีต  2  ชัน้  โดยมีอัตราการพนแตละชิ้น  ตามคําแนะนําของผูผลิต  ถาไมระบุไวใหใช
ประมาณ  4.8  ตารางเมตรตอลิตร  หรือ  200 ตารางฟุตตออยูเอสแกลลอนการพนดวยเครื่องขนาดเล็ก
อนุญาตใหใชเฉพาะตามขอบถนนและตรงทางแยกเทานั้น ถาสวนไหนพนบางกวาปกติใหพนทับอีกชั้นภายใน
30 นาที  ภายใน  3 ชัว่โมง  หลังจากการพนเสร็จแลวถาเกิดมีฝนตกหนักหรือภายในเวลา  10  วัน  หาก
ผิวหนาของนายาบมคอนกรีตถูกทําลายลง  เนื่องจากเหตุใดก็ตาม  ผูรับจางจะตองทําการฉีดพนน้ํายาบม
คอนกรีตทับชาใหมในบริเวณท่ีถูกทําลายไปนั้น

- การบมดวยขางแผนคอนกรีตใหเริ่มทันทีท่ีถอดแบบหลอคอนกรีตออก ผูรับจางจะตองทํา
การบมคอนกรีตบริเวณขางแผนท่ีถอดแบบออกไปแลว  และตองทําไหลถนนชั่วคราวข้ึนเพ่ือปองกันวัสดุหรือ
ทราย  ซึ่งรองใตพ้ืนคอนกรีตหลุดออกมาระหวางท่ีบมคอนกรตีอยูหามคนหรือยวดยานใชถนนเวนแตจําเปน
เชน  จะตองตัดรอยตอหรือทดสอบความคลาดเคลื่อนของระดับผิวถนน

- การทดสอบความคลาดเคลื่อนระดับผิวจราจร  ทดสอบโดยใชไมบรรทัดยาว 3  เมตร ตรง
ปลายท้ังสองขางติดกลองเหล็กสูง  03.  เซนติเมตร  ใหทําการทดสอบระหวางท่ีบมคอนกรีตอยูใหใชไมบรรทัด
ท่ีมีกลองหนุนท้ังสองปลายนี้วางทาบตามยาวของผิวคอนกรีตท่ีเท
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เม่ือผิวตรงไหนสูงโดนไมบรรทัดก็ใหใชเครื่องขัดผิวคอนกรีตขัดใหต่ํากวา  การขัดจะตองระมัดระวังไมใหเม็ดหิน
หลุดออกมา  ในสวนท่ีสูงจนไมสามารถขัดไดใหทุบพ้ืนคอนกรีตในชวงนั้นออกหมดท้ังแผนแลวทาการหลอใหม

- การปองกันความเสียหายของพ้ืนจราจรแบบคอนกรีต
- ตองจัดหาแผงก้ันการจราจร  ปายเครื่องหมายการจราจรตลอดจนยามเฝา  เพ่ือปองกัน

ไมใหยวดยานวิ่งข้ึนมาบนถนนคอนกรีตท่ีสรางใหม  ในขณะเวลาท่ีบมอยูจะตองจัดทางชั่วคราวหรือพ้ืนถนนท่ี
สรางเสร็จเรียบรอยแลวบางสวนใหยวดยานสามารถวิ่งผานไปมาได  ในสวนท่ีเปนทางแยกเวลาจะหลอพ้ืน
จะตองจัดทําสะพานชั่วคราวขามสูงจากระดับพ้ืนไมนอยกวา  8  เซนติเมตร  เพ่ือใหยวดยานวิ่งขามได  เม่ือ
เอาสะพานออกจะตองปกคลุมผิวคอนกรีตดวยดินหนา  15  เซนติเมตร  เพ่ือกันความกัดกรอนผิวเนื่องจาก
ยวดยาดผาน

- ท่ีหนวยงานกอสรางตองจัดเตรียมกระสอบปานคลุมพ้ืนท่ีไมนอยกวา  150  ตารางเมตร
ไวเพ่ือใชในโอกาสท่ีฝนตกขณะเทคอนกรีตจะไดคลุมผิวท่ีเทไปแลว

- หามยวดยานวิ่งบนผิวจราจรท่ีสรางเสร็จ  จนกวาการทดสอบตัวอยางคอนกรีตแสดงวา
คอนกรีตสามารถรับแรงได  โดยมีคา Modulus  of Rupture ไมนอยกวา  35  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร

1.4.4  การอุดรอยตอ
- รอยตอทุกชนิดตองอุดภายหลังจากระยะเวลาการบมคอนกรีตสุดสิ้นลงแลวและกอนท่ีจะ

ยอมใหยวดยานวิ่งผาน
- กอนทําการอุดรอยตอตองตกแตงรอยตอใหเรียบรอยถูกตองตามแบบ  ทําความสะอาด

ชองวางของรอยตอจนสะอาดปราศจากฝุนเศษปูนซีเมนตหรือคอนกรีต  ปลอยไวจนแหงปราศจากความชื่นและ
น้ําแลวแจงใหผูควบคุมงานตรวจสอบกอนจึงจะดําเนินการอุดได

- วัสดุท่ีใชอุดรอยตอใหใชวัสดุอุดรอยตอท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา ASTM.D-190 หรือ
ASTM.D-185  หรือวัสดุยางแอสฟลต หรือวัสดุสําเร็จอ่ืนใดท่ีสามารถปองกันน้ําซึมลงไปในรอยตอได

- วัสดุท่ีอุดรอยตอตองไมมากจนเกินไหลเยิ้มข้ึนมาบนพ้ืนถนน หรือนอยเกินไปจนไม
สามารถปองกันน้ําซึมได

1.5  รายละเอียดเพิ่มเติม
1.5.1  คอนกรีตท่ีใชทําผิวจราจรจะผสมท่ีสถานท่ีกอสราง หรือใชคอนกรีตผสมเสร็จ

(Ready  Mixed  concrete) ก็ได  วัสดุตางๆ ท่ีใชผสมคอนกรีตใหใชวิธีชั่งน้ําหนักแลวนํามาผสมตาม
อัตราสวนท่ีกําหนด  และตองจัดหาผูท่ีมีความชํานาญในการตั้งแบบเทคอนกรีตและแตงผิวใหเพียงพอ

1.5.2  ใหผสมคอนกรีตดวยเครื่องผสมซึ่งหมุนไมเกิน  30 รอบตอนาที  และใหใชเวลาผสม
หลังจากใสวัสดุทุกอยางงลงในเครือ่งแลวไมนอยกวา  1 นาที  เวลาเทคอนกรีตออกจากเครื่องใหเทดวยความ
ระมัดระวังและเทคอนกรีตออกใหหมดแลวจึงเริ่มผสมใหมได
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1.5.3 การขนสงคอนกรีตจากแหลงผลิตกลาง  (Central  Mixing Plant)   ใหขนสงโดยใช
รถบรรทุกคอนกรีต  เพ่ือปองกันไมใหคอนกรีตแข็งตัวเกาะกัน  คอนกรีตบนรถบรรทุกตองหมุนตลอดเวลาโดย
มีความเร็วระหวาง  2-6  รอบตอนาที

1.5.4  การผสมคอนกรีตโดยใช Truck Mixing ใหผสมวัสดุตามขอกําหนดโดยผสมแหง
แลวนํามาเติมน้ํา  ณ  สถานท่ีท่ีจะเทคอนกรีต  ในระหวางเริ่มผสมจะตองหมุนโมดวยอัตราความเร็วสมํ่าเสมอ
ไมนอยกวา  50  รอบตอนาที  เพ่ือคลุกเคลาวัสดุใหเขากันกอน  เม่ือคอนกรีตคลุกเขากันดีแลวใหลดความเร็ว
ลงไดดวยความเร็วระหวาง  4- 15  รอบตอนาที

1.5.5  ความกวางของผิวจราจรท่ีทําการเทคอนกรีตใหเทไดกวางเพียงหนึ่งชองจราจรและไม
ควรกวางเกิน  8  เมตร

1.5.6  ถามีฝนตกในระหวางเทคอนกรีตจะตองปองกันไมใหน้ําฝนไหลลงผสมกับคอนกรีตท่ี
กําลังเท

1.5.7  ตองทําการทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต  (Slump  Test) ทุกวันท่ีมีการเท
คอนกรีตอยางนอย  4  ครั้งตอวัน ถาหากการเทคอนกรีตไมครบวันหรือเทไมติดตอกันโดยตลอดใหทําการ
ทดสอบทุกครั้งท่ีมีการเทคอนกรีต

1.5.8  ตองทําการเก็บตัวอยางคอนกรีตท่ีเทเพ่ือนําไปทดสอบความแข็งแรง  การเก็บ
ตัวอยางคอนกรีตตอง  เก็บจากคอนกรีตท่ีเทลงในแบบหลอคอนกรีตแลว  และแจงตําแหนงไวใหละเอียด

1.5.9  ตองไมเปดการจราจร  จนกวากําลังของคอนกรีตมีคาไดตามกําหนด  และเม่ือไดทํา
การถมไหลถนนเรียบรอยและบดอัดจนแนนตามขอกําหนดในแบบแปลนแลว

2.  มาตรฐานงานผิวจราจรแบบแอสฟลตคอนกรีต
แอสฟลตคอนกรีต (Asphalt  Concrete) หมายถึง  วัสดุท่ีไดจากการผสมรอนระหวามวลรวม

(Aggregate)  แอสฟลตซีเมนต (Asphalt  Cement) ท่ีโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt  Concrete
Mixing  Plant) โดยการควบคุมอัตราสวนผสมและอุณหภูมิตามท่ีกําหนด มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการกอสราง
งานบูรณะและบํารุงทางโดยการปูหรือเกลี่ยแตงและบดทับ  บนชั้นทางใดๆท่ีไดเตรียมไวและผานการตรวจสอบ
แลว  ใหถูกตองตามแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามท่ีไดแสดงไวในแบบ

2.1  มาตรฐานอางถึง
2.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธกิารและผังเมือง  มยผ. 2109-57: มาตรฐานวัสดุมวลรวม

สําหรับงานแอสฟลตคอนกรีต (Aggregates  for Asphalt  Concrete)
2.1.2  มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท

(Tack Coat)
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2.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ.  2217-57: มาตรฐานการทดสอบ
แอสฟลตคอนกรีตโดยวิธีมารแชลล (Marshall)

2.1.4  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก. 851:แอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง
2.2  วัสดุ

2.2.1 แอสฟลต ในกรณีท่ีไมไดระบชุนิดของแอสฟลตไวเปนอยางอ่ืน  ใหใชแอสฟลตซีเมนต
AC 60-70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก. 851 : แอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง  การใช
แอสฟลตอ่ืนๆ  หรือแอสฟลตท่ีปรับปรุงคุณสมบัติดวยสารใดๆ นอกเหนือจากนี้ตองมีคุณภาพเทาหรือดีกวา
ท้ังนี้ตองผานการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม  รวมท้ังตองไดรับอนุญาตใหใชไดจากกรมโยธาธิ
การและผังเมืองเปนกรณีไป  สําหรับปริมาณการใชแอสฟลตซีเมนตโดยประมาณ

2.2.2 วัสดุมวลรวม ใหเปนไปตาม  มยผ.  2109-57 : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสําหรับงาน
แอสฟลตคอนกรีต (Aggregates  for Asphalt  Concrete)

2.3  การออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต
2.3.1 กอนเริ่มงานไมนอย  30  วัน  ผูรับจางตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสม

แอสฟลตคอนกรีตตอผูควบคุมงาน  แลวใหผูควบคุมงานเก็บตัวอยางวัสดุท่ีจะใชจากแหลงท่ีระบุในเอกสารการ
ออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตสงใหกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือหนวยงานท่ีเชื่อถือได  รวมท้ังสง
เอกสารการออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตมาพรอมกันเพ่ือทําการตรวจสอบดวย  หรือผูรับจางอาจรอง
ขอใหหนวยงานท่ีเชื่อถือไดเปนผูออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหก็ได  สําหรับคาใชจายในการนี้ผูรับจาง
ตองเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น

2.3.2 คุณภาพท่ัวไปของวัสดุท่ีจะใชทําแอสฟลตคอนกรีตใหเปนไปตามขอ  2  สวนขนาด
คละและปริมาณแอสฟลตซีเมนต

2.3.3 ขอกําหนดในการออกแบบแอสฟลตคอนกรีต
2.3.4 กรมโยธาธิการและผังเมือง  จะเปนผูตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือทําการ

ออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต  พรอมท้ังพิจารณากําหนดสูตรสวนผสมเฉพาะงาน (Job  Mix
Formula)  ซึ่งมีขอบเขตตางๆ  เพ่ือใชควบคุมงานนั้นๆ  กรณีท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นควรใหกําหนด
ขอบเขตของสูตรสวนผสมเฉพาะงานแตกตางไป  ก็สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะ

2.3.5 ในการผสมแอสฟลตคอนกรีตในสนาม ถามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด  หรือปริมาณ
แอสฟลตซีเมนต  หรือคุณสมบัติอ่ืนใด  คลาดเคลื่อนเกินกวาขอบเขตท่ีกําหนดไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน
จะถือวาสวนผสมของแอสฟลตคอนกรีตท่ีผสมไวในแตละครั้งนั้น  มีคุณภาพไมถูกตองตามท่ีกําหนด  ผูรับจาง
จะตองทําการปรับปรุงแกไข  สําหรับคาใชจายในการนี้ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น
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2.3.6 ผูรับจางอาจอาจขอเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได  ถาวัสดุท่ีใชผสมแอสฟลต
คอนกรีตมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม  การเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานทุกครั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอน

2.3.7 กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจตรวจสอบ  แกไข  เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  หรือ
กําหนดสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได  ตามความเหมาะสมตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน

2.3.8 การทดสอบและตรวจสอบ  การออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตทุกครั้งหรือทุก
สัญญาจาง  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังสิ้น

2.4  เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใชในการกอสราง
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดท่ีจะนํามาใชงาน  จะตองมีสภาพใชงานไดดี โดยจะตองผาน

การตรวจสอบและตรวจปรับ  โดยผูควบคุมงานอนุญาตใหใชได  ในระหวางการกอสรางผูรับจางจะตอง
บํารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด  ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ

2.4.1  โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete  Mixing  Plant)
ผูรับจางควรมีโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต  ซึ่งตั้งอยูในสายทางท่ีกอสรางหากจําเปนอาจ

ตั้งอยูนอกสายทางภายในระยะขนสงเฉลี่ย  80  กิโลเมตร  หรือใชระยะเวลาขนสงไมเกิน  2  ชัว่โมง หรือ
ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ  ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถควบคุมอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต
ไดตามท่ีกําหนด  โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตนี้ควรมีกําลังการผลิต(RATED  Capacity) ไมนอยกวา  60
ตันตอชั่วโมง  โดยจะเปนแบบชุด  (Batch  Type) หรือแบบสวนผสมตอเนื่อง (Continuous  Type) ก็ได
และสามารถผลิตสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต เพ่ือปอนเครื่องปู (Paver) ใหสามารถปูไดอยางตอเนื่อง  และเปน
สวนผสมท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอตรงตามสูตรสวนผสมเฉพาะงานโดยมีอุณหภูมิถูกตองตามขอกําหนดดวย

โรงงานผสมตองมีหองปฏิบัติการทดสอบใหอยูในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นการทํางานของ
โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตจากหองนั้นได  และตองจัดหาเครื่องมือทดสอบท่ีไดมาตรฐานและมีสภาพดี
และจะตองอนุญาตใหผูควบคุมงานใชเปนเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟลตคอนกรีตระหวางการกอสราง
ไดโรงงานผสมนี้จะตองมีสภาพใชงานไดดี

2.5  การเตรียมการกอนการกอสราง
2.5.1 การเตรียมมวลรวมและวัสดุผสมแทรก

กองวัสดุท่ีใชทุกชนิด จะตองมีมาตรการปองกันไมใหวัสดุเปยกน้ําฝน  โดยการกองวัสดุในโรงท่ีมีหลังคาคลุม
ดวยผาใบหรือแผนวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีเหมาะสม  หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน  วัสดุท่ีใช
ทุกชนิดเม่ือปอนเขาโรงงานผสม ตองไมมีความชื่นเกินกําหนดตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตโรงงานผสมท่ีใช
งานนั้นๆ  ท้ังนี้เพ่ือใหโรงงานผสมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มยผ. 2131 – 57: มาตรฐานงานแอสฟลต
คอนกรีต (Asphalt  Concrete) มวลรวมท่ีใชแตละชนิดกอนนําไปใชงานจะตองบรรจุอยูในยุงหินเย็นแยกกัน
แตละยุง  และการผสมมวลรวมแตละชนิดจะตองดําเนินการโดยผานยุงหินเย็นเทานั้น  หามนํามาผสมกัน
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ภายนอกยุงหินเย็น ในทุกกรณีวัสดุผสมแทรกหากนํามาใชจะตองแยกใสยุงวัสดุผสมแทรกโดยเฉพาะ  การปอน
วัสดุผสมแทรกจะตองแยกตางหากโดยไมปะปนกับวัสดุอ่ืนๆ และจะตองปอนหองผสมโดยตรง

2.5.2 การเตรียมแอสฟลตซีเมนต
แอสฟลตซีเมนต ในถังเก็บแอสฟลตซีเมนตตองมีอุณหภูมิไมสูงกวา  100  องศาเซลเซียส  เม่ือผสม

กับมวลรวมรวมท่ีโรงงานผสม  จะตองใหความรอนจนไดอุณหภูมิ 159±8 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิท่ี
แอสฟลตซีเมนตมีความหนืด  170 ±20 เซนติสโตกส (Centistokes) หรือมีอุณหภูมิตรงตามท่ีระบุไวในสูตร
สวนผสมเฉพาะงาน  การจายแอสฟลตซีเมนตไปยังหองผสม จะตองเปนไปโดยตอเนื่องและมีอุณหภูมิตามท่ี
กําหนดสมํ่าเสมอตลอดเวลา

2.5.3  การเตรียมเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณท่ีใชในการกอสราง
เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณทุกชนิดตามท่ีระบุไวในขอ  6  ท่ีนํามาใชงานตองมีสภาพ

ใชงานไดดี  โดยจะตองผานการตรวจสอบและหรือตรวจปรับตามรายการและวิธีการท่ีกรมโยธาธิการและผัง
เมืองกําหนด  และผูควบคุมงานอนุญาตใหใชไดกอน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณทุกชนิดตองมีจํานวน
พอเพียงท่ีจะอํานวยใหการกอสรางชั้นทางแอสฟลตคอนกรีตดําเนินไปโดยตอเนื่องไมติดขัดหรือหยุดชะงัก
และในระหวางการกอสรางจะตองบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตลอดระยะเวลาทํางาน

3. มาตรฐานงานผิวจราจรแบบลูกรัง
วัสดุลูกรังชนิดทําผิวจราจร” หมายถึง  วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน  (SoilAggregate)  ซึ่ง

นํามาเสริมบนชั้นรองพ้ืนทางเพ่ือใชเปนผิวจราจร
3.1  มาตรฐานอางอิง

3.1.1  มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ.  2203 – 57: มาตรฐานการทดสอบ
เพ่ือหาคา  ซี. บี. อาร (C.B.R.)

3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ.  2205 – 57: มาตรฐานการทดสอบ
เพ่ือหาคาขีดเหลว  (LiquidLimit: L.L.)

3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ.  2206 – 57: มาตรฐานการทดสอบ
เพ่ือหาคาขีดพลาสติก (PlasticLimit: P.L)

3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ.  2208 – 57: มาตรฐานการทดสอบหา
ขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve  Analysis)

3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  มยผ.  2209 – 57: มาตรฐานการทดสอบหา
ความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse  Aggregates) โดยใชเครื่องมือทดสอบหาความสึกหรอ (Los
AngelesAbrasion)  สําหรับงานทาง
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3.2  คุณสมบัติ
3.2.1 ปราศจากกอนดินเหนียว  (Clay  Lump) Shale รากไม  หรือวัชพืชอ่ืนๆ
3.2.2 ขนาดวัสดุใหญสุดตองไมโตกวา  5  เซนติเมตร
3.2.3 ขนาดผานตะแกรงเบอร  200  ไมมากกวา  2/3  ของขนาดผานตะแกรง เบอร 40 ตาม

มยผ.  2208 – 57: มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve  Analysis)
3.2.4 คาขีดเหลว (Liquid  Limit) ไมมากกวารอยละ  35  ตาม  มยผ.  2205-57: มาตรฐานการ

ทดสอบเพ่ือหาคาขีดเหลว  (Liquid  Limit: L.L.)
3.2.5 คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticty lndex) อยูในระหวาง  4 – 11  ตาม มยผ.  2206 –

57: มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาคาขีดพลาสติก (Plastic Limit: P.L.)
3.2.6 คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percentage  of wear )  ไมมากกวารอยละ  60

ตาม  มยผ.  2209 – 57 : มาตรฐานการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coares
Aggregates) โดยใชเครื่องมือทดสอบหาความสึกหรอ (Los  Angeles  Abrasion)  สําหรับงานทาง
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บทท่ี  3
การสํารวจเบ้ืองตน

1.  การสํารวจเสนทาง
1.1  ความหมาย และความมุงหมายของการสํารวจ
การสํารวจเสนทางคือ  การสํารวจขอมูลรายละเอียดตางๆ  ท่ีเก่ียวของเพ่ือนําขอมูลตางๆท่ีไดมา

ประกอบการออกแบบตอไป  เพ่ือใหไดแนวทางท่ีดีท่ีสุด
ความมุงหมายของการสํารวจเสนทางก็เพ่ือนําขอมูลตางๆ จากการสํารวจมาใชในการออกแบบและนํา

ขอมูลเสนทางแตละแนวมาเปรียบเทียบหาความเหมาะสม  และนําแนวทางท่ีดีท่ีสุดไปทําการสํารวจชั้น
รายละเอียดตอไป

1.2  องคประกอบท่ีทําใหเสนทางตองเปลี่ยนแปลงสําหรับถนน
คือ สภาพภูมิประเทศ  เชน  ท่ีราบท่ีทางเนิน  และทีท่ีเปนภูเขา รวมท้ังการระบายน้ําและคุณภาพ

วัสดุของบริเวณนั้น
1.2.1  พื้นท่ีราบ
อาจจะมีการเปลี่ยนแนวทางเนื่องมาจาก  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายทางยุทธศาสตรหรือ

หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีมีราคาแพง  การขยายเขตทางในอนาคต  รวมท้ังความสะดวกสะสบายในการขับข่ีแนวทาง
จะตองหลีกเลี่ยงสิ่งกอสรางท่ีสําคัญ  เชน  วัด โรงเรียน  โบสถ  ปาชา

1.2.2  ทางเนิน
จะตองพิจารณาถึงปญหาน้ําทวมตรงจุดท่ีต่ําปญหาในการกําหนดเปอรเซ็นตขอความลาดของ

แนวทาง  และบริเวณท่ีต่ําสุดของตีนเนินก็จะมีปญหาน้ําหลาก  ซึ่งปกติจะมีทางน้ําผาน  และตรงท่ีเปนความ
ลาดของเนิน  จะมีปญหาการกัดเซาะของน้ํา  และปญหาน้ําใตดิน  ซึ่งจะทําใหคันทางพังทลายลงได

1.21.3  ทางภูเขา
ถาเปนแนวทางท่ีตัดตามไหลเขาก็จะมีท้ังงานดินตัด  และดินถม  ถาเปนแนวทางตามสันเขา

ดินตัดและดินถมก็อาจจะมีนอย ทางเขาจะมีปญหาเก่ียวกับแนวทาง  ซึ่งจะตองเปนไปตามเสนชั้นความสูง
และงานดินตัด  ก็อาจจะมีมาก  ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายจากการเลื่อนไถลของชั้นดินลงมาปดทางจราจร
ตลอดจนการรวงหลนของดินและหิน

1.2.4  ปา  และทุงนา

จะมีการขุดและถม  เพ่ือใหไดตามองคประกอบของการออกแบบระบบระบายน้ํา  ซึ่งจะตอง
สรางสะพานและวางทอขนาดตางๆ
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1.3  ลําดับข้ันการสํารวจเสนทาง
1.3.1  การสํารวจข้ันตน

เปนการสํารวจแบบกวางๆ จากขอมูลท่ีมีอยูเดิมซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนได  เชน  แผนท่ี
รูปถายทางอากาศ  การสํารวจภาคพ้ืนดิน

จุดประสงคของการสํารวจในชั้นนี้คือ
1)  ใหไดแนวทางท่ีดีท่ีสุด  และสั้นท่ีสุด
2)  เพ่ือเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดจากท่ีกําหนดข้ันหลายๆแนว
3)  จากการตรวจสอบเสนชั้นความสูง  จะสามารถหาความลาดชันท่ีจะตองใชได
4)  ทราบสภาพของภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยาท่ีแนวทางผาน
5)  สามารถสํารวจปริมาณการจราจรบริเวณท่ีแนวทางผาน

1.3.2  การสํารวจข้ันตนเพ่ือหาแนวทางท่ีแทจริง
คือ  การสํารวจข้ันตอนท่ีชางสํารวจจะตองเริ่มทําเริ่มแรก  เปนการทํา Survay เพ่ือประมาณราคา

คากอสรางอยางหยาบๆ
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บทท่ี  4
การออกแบบงานทาง

1.  ความหมาย
การออกแบบงานทาง  คือ  การตัดสินใจเลือกรูปแบบของทางท่ีจะกอสราง  ซึ่งจะมีประเภทและ

ลักษณะท่ีเหมาะสมกับการใชงานของแตละทองถ่ิน  ผูออกแบบทางท่ีดีจะตองทําการสํารวจเก็บขอมูลท่ี
เก่ียวของใหมากท่ีสุด  และใชขอมูลดังกลาวประกอบการพิจารณาออกแบบตามหลักวิชาการ

การออกแบบทางหรือถนนท่ีดี  จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชประโยชนจากถนน
ดังกลาวซึ่งผูออกแบบ  นอกจากจะตองสํารวจ  เก็บขอมูลท่ีจําเปนทางวิศวกรรม  และขอมูลสภาพแวดลอม
ของพ้ืนท่ีแลวยังตองคํานึงถึงความตองการของผูท่ีเก่ียวของกับการใชถนนดวย
2.  ช้ันตอนในการออกแบบถนน

2.1 การออกแบบถนนใหออกแบบตามประเภทถนนมาตรฐานถนน  4  ชั้นทางดังกลาว  แตในการ
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง  อาจมีขอจํากัดบางประการ  จึงมีขอแนะนําดังนี้

- กรณีมีปญหาแนวเขตทางใหลดความกวางของไหลทาง ตามความเหมาะสมตามมาตรฐาน
การปองกันอุบัติเหตุภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (0.90 เมตร)  หากมีความกวางต่ํากวาท่ี
กําหนดใหพิจารณาเปลี่ยนแนวเสนทางใหม  ยกเวนกรณีจําเปน

- กรณีลักษณะโครงการเปนถนนในหมูบาน  เชน  โครงการถนนคอนกรีตในหมูบานให
ออกแบบเปนผิวจราจร กวาง  4.00  เมตร  เปนอยางนอย

2.2  ผวิจราจรและไหลทาง  ตองเปนผิวเรียบหรือผิวถาวร  เชน  ผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ชนิดผิวจราจรเลือกใชใหเหมาะสมกับปริมาณจราจร  เวนแตถนนท่ีตองดําเนินการกอสรางแบบข้ันตอน
(Stage  Construction) เนื่องจากอาจมีปญหาอยูในพ้ืนดินออน  หรือกรณีงบประมาณจํากัด  แตตองการยืด
ระยะทางกอสรางใหไดตามเปาหมาย  อาจกอสรางผิวทางและไหลทางเปนชนิดผิวไมถาวร  เชน  ผวิลูกรัง
บางสวนหรือท้ังหมดได  แตตองมีผิวทางชนิดถาวรเริ่มจากจุดเริ่มตนโครงการไปหาจุดสิ้นสุดโครงการ

2.3  การออกแบบดานเรขาคณิต  โครงสรางทาง  และองคประกอบอ่ืนๆ (ถามี)  ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการออกแบบวิศวกรรมการทาง

2.4  การออกแบบโครงสรางถนน  ใหคํานึงถึงปริมาณจราจรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ความแข็งแรงของ
พ้ืนดินเดิม  และวัสดุกอสรางท่ีมีอยูในทองถ่ิน

2.5  การออกแบบบางพ้ืนท่ี  อาจจะตองออกแบบโครงสรางทางเปนกรณีพิเศษ  เชน การปองกันการ
เลื่อนไหลของคันทางบนดินออนหรือถนนเลียบติดคลอง, แมน้ํา, หรือการปองกันการกัดเซาะคันทาง
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2.6 การออกแบบถนนเพ่ือการทองเท่ียวตองมีองคประกอบอ่ืนๆ ดวย  เชน  ศาลา  จุดชมวิวท่ีจอดรถ  ภูมิ
ทัศนสองขางทางถนน  ปายแนะนําตางๆ

3. ข้ันตอนการจัดทําแบบแปลนถนน
การจัดทําแบบแปลนเปนข้ันตอนดําเนินการหลังจากมีการสํารวจเก็บขอมูลในสนามแลวโดยนําขอมูล

มากําหนดรายละเอียดแบบแปลน  ซึ่งประกอบดวย
3.1  แผนท่ีสังเขปของโครงการกอสรางนั้นๆ

- แสดงแผนท่ีเสนทาง  สารบัญระวางแผนท่ี  และแสดงทิศใหชัดเจนในแบบแปลน
3.2  สารบัญแบบและรายการประกอบแบบกอสราง

- แสดงสารบัญและรายการประกอบแบบกอสราง
- แสดงรายการประกอบแบบกอสราง

3.3  รูปตัดโครงสรางถนน
- แสดงรูปตัดโครงสรางถนน  และรูปตัดการกอสรางลาดคันทางบนถนนเดิม  (กรณีกอสราง

บนถนนเดิม)

- รายการประกอบแบบ  และตารางแสดงคาลาดตัดคันทาง  (Back Slope) และลาดถมคัน
ทาง  (Side  Slope)

3.4 ผังบริเวณและแปลน สะพานหรือทอระบายน้ําขางทาง  (ถามี)
- แสดงเสนระดับข้ันความสูง  (Contour Line) ในบริเวณท่ีจะทําการกอสรางสะพานพรอม

ท้ังแสดงตําแหนงสิง่ปลูกสราง  เสาไฟฟา  โครงสรางถาวรตางๆและแนวเขตท่ีดินของเอกชนหรือสวนราชการ
อ่ืนๆ  ตามความจําเปน โดยมีรายละเอียดครอบคลุมบริเวณข้ึนไปทางตนน้ํา  และลงไปดานทายน้ําตามความ
เหมาะสมทางวิศวกรรม  นอกจากนี้จะตองแสดงแนวถนนเชิงลาดคอสะพานท้ังหัวและทายสะพาน แสดง
ทิศทางการไหลของกระแสน้ํา  แสดงตําแหนงหมุดของจุดตั้งกลอง  (POT.)  ดานหัวและดานทายสะพาน
พรอมเขียนกํากับคาสถานีวัด (Station) แสดงหมุดอางอิง  (RP.)  ฝงละ 3 จุด เปนอยางนอย  และแสดง
ตําแหนงหมุดหลักฐานทางระดับ (BM.) พรอมคาระดับใหชัดเจน

3.5  แนวทางการเชื่อมตอถนนหรือสะพาน (ถามี)
- แสดงแบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของการเชื่อมตอของถนนหรือสะพาน

ใหเห็นรายละเอียดการเชื่อมตอท้ังสองดาน
3.6  แบบแปลนแนวทางและรูปตัดตามยาว

- แสดงรายละเอียดการออกแบบทางเรขาคณิต  รูปราง  ทิศทางของเสนทาง  โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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**  แนวเสนทางและรายละเอียดภูมิประเทศ รวมถึงหมุดหลักฐานอางอิงตางๆ
** รายละเอียดตางๆท่ีเก่ียวของ  เชน  ระดับดินเดิม  ระดับถนนเดิม  ระดับผิวจราจรท่ีจะทําการ

กอสราง  รายละเอียดโคงราบ  โคงดิ่ง  ระดับน้ําสูงสุด  ตําแหนงโครงสรางระบายน้ํา  ตําแหนงปายจราจร ใน

การออกถนนแบบนอกจากจะตองออกแบบใหถูกตองตามหลักดานวิศวกรรมการทางแลวยังจะตองคํานึงถึง
ดานความปลอดภัยผูใชถนนดวยเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุ  หรือ ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุใหนอยท่ีสุด
เชน  การติดตั้งกําแพงกันชน  (Concrete  Barrier)  การติดตั้งราวกันชน (Steel Barrier) การติดตั้งปายเตือน
ปายหาม  หรือสิ่งท่ีเปนการปองกันอันตรายแกผูใชถนน  หรือผูท่ีอยูขางทาง
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บทท่ี 5
การประมาณราคาและการคํานวณราคากลางงานทาง

1.  ความหมาย
การประมาณราคา  คือ  การคิดราคาของการกอสรางโครงการตางๆ  เชน อาคาร  ถนน  สะพาน

เข่ือนฯลฯ  ซึ่งตองมีความละเอียด  รอบคอบ  ตลอดจนประสบการณของผูประมาณราคา  เพ่ือใหไดราคาท่ี
เหมาะสม  และใกลเคียงกับคากอสรางจริง  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ ราคากลาง” ซึ่งทางราชการใชเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจกําหนดคาจาง ในการจัดจาง   ตามระเบียบการพัสดุฯ
2.  การประมาณราคา

ภายหลังจากการเก็บขอมูล  สํารวจและออกแบบ จนไดขอสรุปการกอสรางถนนหรือการบูรณะเสร็จ
เรียบรอยแลว  ข้ันตอนตอไป  คือ  การประมาณราคากอสรางเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณการกอสรางซึ่งในการ
ประมาณราคานั้น  เพ่ือเปนการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาคณะรัฐมนตรีมีมติให
ใชคา Factor F คํานวณราคากลางในงานกอสรางของทางราชการ 3 ประเภท  คืองานอาคาร  งานทางและ
งานชลประทาน  ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศเปลี่ยนแปลงคา Factor F เปนคราวๆ  เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย  ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูประมาณการตองติดตามการเปลี่ยนแปลงและใชคา Factor F
ใหถูกตองดวยการประมาณการคากอสรางสามารถแบงออกได  2  แบบ คือ

2.1  แบบรวบยอด

การประมาณราคาแบบรวมยอดสวนมากมักใชกับประเภทงานสรางอาคาร โดยคิดราคารวม
ยอดท้ังคาแรงงานและคาวัสดุท่ีใชจนกระท่ังงานแลวเสร็จ  ซึ่งราคารวมยอดนี้  ผูรับเหมาไดคิดรวมคาวัสดุและ
คาแรงงานไวแลว  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถเปรียบเทียบราคารวมท่ีผูเสนอราคาแตละราย
เสนอ และพิจารณาคัดเลือกรายท่ีเสนอราคารวมต่ําสุด

2.2  แบบราคาตอหนวย
การประมาณราคาตอหนวยสวนมากใชกับงานท่ีไมทราบปริมาณจํานวนท่ีแนนอน  เชน งาน

ถนนขนาดใหญ  เข่ือน  สนามบิน  งานฐานรากอาคาร  เพราะมีลักษณะงาน  แยกออกจากกันอยางเห็นไดชัด
คือ  งานขุดดิน  งานเทคอนกรีต  และงานกลบดินฐานรากซึ่งการจายเงินใหกับผูรับจางจะจายตามหนวย
จํานวนหรือตามปริมาตรท่ีทําไดจริง  การกําหนดแบบราคาตอหนวยผูเสนอราคาจะแสดงรายการของปริมาตร
งานแตละอยางแตละชนิด  และคูณดวยราคาตอ 1 หนวย  ของงานประเภทนั้นๆผลคูณท่ีไดรับจึงเปนราคา
ปริมาตรงานแตละรายการ   เม่ือรวมยอดของทุกรายการแลวจะเปนราคารวมของงานท้ังหมดซึ่งผูวาจาง
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จะพิจารณาคัดเลือกรายท่ีเสนอราคารวมต่ําสุดการทําสัญญางานกอสรางสวนมากมักใชการประมาณราคา
กอสรางท้ังสองแบบกลาวคือ  ถาเปนงานกอสรางท่ีสามารถกระทําไดโดยสะดวก ไมมีขอยุงยากหรือเปนงาน
ซับซอนมากนักจะใชสัญญาแบบรวมยอด  แตถาเปนงานกอสรางถนน  ซึ่งมีการขุดดิน  การถมดิน  หรือการทํา
ไหลถนน  จะใชสัญญาแบบราคาตอหนวย เพราะจะทราบยอด  ของแตละรายการวามีปริมาตรเทาใด  และผู
เสนอราคาคิดราคาสมเหตุผล  สอดคลองกับราคากลางหรือไม

2.3  สัญญาแบบปรับราคาได (คาK)

สัญญาแบบปรับราคาได (คาK)  คือ  สัญญาท่ีมีคางานตามสัญญาสามารถปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได
ตามสูตรการคํานวณบนพ้ืนฐานของดัชนีราคาวัสดุกอสราง  หากดัชนีราคาวัสดุกอสรางมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางการกอสราง  ณ  เดือนสงมอบงานเปรียบเทียบกับเดือนเปดซองประกวดราคามีคาเปลี่ยนแปลง  ทําให
คา K ท่ีคํานวณตามสูตรมีคาสูงกวา  รอยละ 4 ผูรับจางจะไดรับรับเงินชดเชยจางผูวาจาง  แตถาคา K มีคาต่ํา
กวารอยละ 4 ผูรับจางจะถูกเรียกเงินคืน  รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก”คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคา
งานกอสราง(คาKX “ สํานักงบประมาณ

การประมาณราคาคากอสรางงานถนนนั้น  ผูประมาณราคาจะตองถอดแบบจากรายการรูปแบบแปลน
ท่ีออกแบบไว  ตามจํานวนวัสดุแตละประเภทเปนจํานวน / หนวย  เทาใด และตรวจสอบราคากลาง
(ตอหนวย)  จากหนวยราชการหรือราคา  ณ  พ้ืนท่ีท่ีจะทําการกอสราง  เพ่ือคํานวณเปนราคารวมแตละ
ประเภท  ท้ังนี้ในกรณีท่ีไมมีราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณการกอสรางของพาณิชยจังหวัดและสํานัก
งบประมาณ  ใหใชราคาตามท่ีคณะกรรมการระดับอําเภอกําหนดโดยองคการบริหารสวนตําบลถือปฏิบัติตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0318/ ว 2252  ลงวันท่ี  26  สิงหาคม  2544  สําหรับ
เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  ไมมีหนังสือสั่งการกําหนดแนวทางไวเปนการเฉพาะ  จึงอาจพิจารณาถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวโดยอนุโลม
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บทท่ี  6
การควบคุมงาน

1.  การควบคุมงาน

ผูควบคุมงานกอสรางตองมีความรูความชํานาญในการกอสรางถนน  และเปนผูท่ีมีความ
ซื่อสัตยสุจริต เพ่ือใหการควบคุมงานเปนไปอยางถูกตองตามสัญญาและตามมาตรฐานกําหนดหากผูควบคุม
งานประพฤติมิชอบ  ไมเครงครัดในหนาท่ี  ปลอยปละละเลย  หรือรวมมือกับผูรับ  ลดขนาดปริมาณ  หรือ
คุณภาพของวัสดุกอสราง  สงผลใหถนนไมมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน  เปนเหตุใหผูใชถนนไดรับความ
เดือดรอน  และราชการเสียหาย

การกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ  จะเปนเครื่องมือชวยใหชางผูควบคุมงานทราบบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบ  และขอสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกอสรางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.  ข้ันตอนการดําเนินการของชางผูควบคุมงาน  มีดังนี้

2.1 การเตรียมตัวของชางควบคุมงาน
2.1.1  เตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมท่ีจะทํางานภาคสนาม  หากมีโรคประจําตัว

เชนโรคภูมิแพ  ควรเตรียมยาปองกัน  และรักษาโรคใหพรอมเปนตน
2.1.2  เตรียมสภาพจิตใจใหมีความหนักแนน  ไมออนไหวงาย พรอมท่ีจะแกปญหาอุปสรรค

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  สามารถประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ  เชนคณะกรรมการตรวจการจางผูรับจางและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางดี

2.1.3  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ  และยึดจรรยาบรรณท่ีหนวยงานกําหนด
2.1.4  ใฝหาความรูท้ังดานทฤษฎแีละปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

2.2  การเตรียมเอกสาร  เครื่องมือ

2.2.1  จัดเตรียมแบบแปลน  รายละเอียดขอกําหนดการกอสราง  สัญญาจาง  ประกาศ
ประกวดราคา  (ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา)  และเอกสารแนบทายสัญญาอ่ืนๆ  เชน  แบบมาตรฐาน
ตางๆ เปนตน

2.2.2 จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ  เชน  แบบรายงานประจําวัน  แบบรายงาน
ประจําสัปดาห  แบบรายงานประจําเดือน  แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจางแบบทดสอบความแนนใน
สนาม (Field  Density Test) แบบการคํานวณคาระดับแบบการคํานวณปริมาณงานดิน  แบบการสงงาน
เปนตน
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2.2.3  ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการควบคุมงาน  ไดแก  เครื่องมือชุด
สํารวจ เพ่ือตรวจสอบแนวและระดับ เปนตน

3.3  ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบทายสัญญา หากมีขอความใดขัดแยง
หรือคลาดเคลื่อนไมครบถวนใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที

3.4  ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานท่ีกอสรางจริง  อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีหรือปญหา
อันเก่ียวเนื่องกับสาธารณูปโภคตางๆ  เชน เสาไฟฟา  ทอประปา  อยูในบริเวณพ้ืนท่ีการกอสราง

3.5  ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผูรับจาง  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
3.6  จัดทําแผนผังการควบคุมงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.6.1  แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุชื่อตําแหนง)
3.6.2  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการ
3.6.3  แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว
3.6.4  แผนปฏิบัติงาน
3.6.5  รายงานผลความกาวหนาของการกอสราง
3.6.6  สําเนาคําสั่งและหนังสือสั่งการท่ีสําคัญ

3.7  ควบคุมใหผูรับจางติดตั้งปายระบุรายละเอียดโครงการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ณ
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง เพ่ือเปนการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนท่ัวไปทราบ

3.8 ระหวางการกอสราง  ควรใหผูรับจางจัดทําและติดตั้งปายเตือนระบุเขตพ้ืนท่ีกอสรางเพ่ือความ
ปลอดภัยแกผูใชยวดยาน  คนเดินเทา  และผูท่ีปฏิบัติงานในภาคสนาม

3.9  ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามข้ันตอนท่ีมาตรฐานกําหนดเพ่ือนําไปทดสอบในหอง
ทดสอบ  ในระหวางการกอสรางหากมีขอสงสัยวาวัสดุท่ีนํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุท่ีเคยนําสงหองทดสอบ
ใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม  หรือพบวาคุณภาพวัสดุไมไดมาตรฐานใหสั่งระงับการนําวัสดุนั้น
ไปใชในการกอสรางท้ังนี้ท้ังนี้งานวัสดุชั้นโครงสรางทาง  ควรทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 1-3  กิโลเมตร  ของวัสดุ
ท่ีนํามากองไวบริเวณกอสราง  สําหรับงานเหล็กทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ 100  เสนตอหนึ่งตัวอยางทุก
ขนาดและชนิดของเหล็กเสน

3.10  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่องหนาท่ีของชางควบคุมงานอยางเครงครัดดังนี้

3.10.1  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา
- ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยใหเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนดตางๆ
- สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม  หรือลดปริมาณงานตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการ
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เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด (หากไมเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนด
ตองรายงานคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาทันที)

- ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามใหสั่งหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดแลวแตกรณีไว
กอนจนกวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาการ  และรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที

3.10.2  หากผูรับจางกอสรางลาชากวาแผนงาน  ใหทําหนังสือแจงเตือนผูรับจางใหเรงรัด
ดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน  และรายงานใหกรรมการตรวจการจางผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือทราบ
และพิจารณาดําเนินการตอไป

3.10.3  สั่งพักงาน
- ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการขอกําหนดขัดแยงกัน
- หรือเปนท่ีคาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด

ขอกําหนดแตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง
- หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการท่ีดี
- หรือไมปลอดภัย
- เม่ือสั่งพักงานแลว  ตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทันที

3.10.4  จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมท้ัง
ผลการปฏิบัติงานอยางนอย  2  ฉบับ  รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษา
ไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเม่ือเสร็จงานแตละงวดโดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบของ  ผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของตอไป

3.10.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบภายใน  3 วันทําการ  ดังนี้  ในวันกําหนดลงมือทํางานของ ผูรับจางตามสัญญา  และในวันสง
มองงานแตละงวด

3.11  เปนผูรวบรวมเอกสารเพ่ือประกอบการลงทะเบียนพัสดุ
ขอเสนอแนะสําหรับชางผูควบคุมงาน

1.  เม่ือพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกอสราง  ยาเก็บปญหานั้นไวโดยลําพังใหรีบทํารายงาน
ปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจางและผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบและพิจารณาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาวตั้งแตเริ่มตนไดอยางทันทวงที

2.  การสั่งหยุดงานตองสั่งเปนลายลักษณอักษรอยางมีเหตุผล  และรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบทันท่ี

3.  เปนผูตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหวางระยะเวลาประกันสัญญา  หากพบวา
มีสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายใหรีบรายงานผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือจะไดแจงใหผูรับจางซอมแซมแกไขโดยเร็ว
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บทท่ี 7
การตรวจรับ

1.  การตรวจรับ/ตรวจการจางงานกอสราง

โดยท่ัวไปสัญญาการกอสรางจะแบงงานออกเปนงวดๆ โดยกําหนดรายละเอียดของงานพรอม

กับเงื่อนไขของการจายเงิน แตการตรวจรับหรือตรวจการจางงานแตละงวด คณะกรรมการตรวจการจาง

สวนมากจะใชวิธีซักถามรายละเอียดกับผูควบคุมงาน โดยไมไดศึกษารายละเอียดของงวดงานตามสัญญากอน
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความไมรอบคอบ และงานกอสรางถนน ทางเดินและทางเทาไมไดมาตรฐาน

ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจรับหรือการตรวจการจางงานเปนไปอยางถูกตอง คณะกรรมการตรวจ การจาง
ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ มีหนาท่ีโดยสรุปดังนี้

1.1 ตรวจสอบรายงานประจําสัปดาหเปรียบเทียบกับแบบรูป รายการกอสรางและขอกําหนดใน
สัญญา

1.2 รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของชางผูควบคุมงาน
1.3 หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหออกตรวจงาน หากเห็นวาไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือมาตรฐาน

งานใหพิจารณาแกไข เพ่ิมเติม ชางผูควบคุมงาน และเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติตอไป
1.4 ใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีผูรับจางขอสงมอบงานในแตละ

งวด หากไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผลประกอบเรื่อง และใหทําการตรวจการจางโดยเร็ว
ตอไป

1.5 เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหลงนามในใบตรวจการจาง แตหากพบวาผลงานไมเปนไปตาม
สัญญา ใหรายงานผูบริหารทองถ่ินและผูรับจางทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป

1.6 หากกรรมการตรวจการจางบางรายไมตรวจรับงาน จะตองทําความเห็นแยงไวเปนหลักหลักฐาน
แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตอไป
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บทท่ี 8
การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนน

1.การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนน
ถนนท่ีเปดใชงานแลว จําเปนตองมีการดูแลรักษาใหมีสภาพดีอยูเสมอ ถามีรองรอยการชํารุด

เสียหายหรือเปนหลุมบอ ท้ังบริเวณผิวทางและไหลทางควรรีบดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพดี
ดังเดิม เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายลุกลามตอไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเปน 2 ประการ
คือ

1.1 ความเสียหายในดานการใชงาน (functional Failure) เชน ผิวถนนเปนคลื่นขรุขระทําใหการ
สัญจรผานไปมาไมสะดวก ตองใชความเร็วต่ํา

1.2 ความเสียหายดานโครงสราง (Structure Failure) เชน ผิวถนนเปนหลุมเปนบอ พ้ืนทางดิน
คันทางทรุด
สาเหตุการชํารุดของถนนมีหลายประการ เชน เนื่องจากความบกพรองในขณะกอสราง ใช
วัสดุมีคุณภาพไมเหมาะสม การบดอัดไมไดความแนนตามมาตรฐาน สวนผสมคอนกรีตหรือ
แอสฟลตท่ีใชทําผิวทางไมเหมาะสม ยานพาหนะมีน้ําหนักบรรทุกเกินกวาถนนท่ีออกแบบไว
จะรับน้ําหนักไดดินคันทางออนมาก เพ่ือใหการบริหารจัดการบํารุงรักษาถนนท่ีมีอยูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการศึกษาและกําหนดวิธีการบํารุงรักษา ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้
1. การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
4. การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทา

2.การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต

2.1 ความเสียหายตอผิวถนนลาดยาง

การชํารุดของถนนลาดยางอาจเนื่องมาจาก การลาของผิวถนน การทรุดตัวในชั้นดินคันทางพ้ืนทาง
หรือผิวทาง เกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงการสรางทาง สังเกตไดจากรอยยุบและการทะลักของ
ดินในบริเวณใกลเคียง กอนทําการซอมแซมจะตองพิจารณาใหละเอียดจึงจะแกไขไดผลดี โดยสามารถแบง
ประเภทความเสียหายได 8 ประเภท ดังนี้

1.   ผวิถนนแตกลายหนังจระเข  (Allgator  Crack)
2.  เกิดหลุมบอบนผิวถนน  (Pot  Hoie)
3.  ผิวทางทรุดเปนรองตามแนวลอ  (Ruts)
4.  ทางชํารุดเนื่องจากแรงเฉือน (Shear Failure)
5.  ผิวถนนแตกตามความยาว  (Longitudinal  Consolidation)
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6.  ผิวถนนเกิดการเยิ้ม  (Bleeding)
7.  การทรุดตัวในดินลึก (Deep Foundation  Consolidation)
8. รอยแตกผลกระทอนจากผิวทางชั้นลาง (Reflection Cracking)
2.2  ความเสียหายตอผิวถนน

การชํารุดของผิวทางคอนกรีตมาสาเหตุ  2  ประการคือ  ประการแรก  เกิดในตัวคอนกรีตเอง
เชน  ใชสวนผสมไมเหมาะสม  มีปูนซีเมนตนอยเกินไป  หินท่ีใชมีความแกรงไมพอ  ใชน้ําไมสะอาดผสม
คอนกรีต  มีสารเคมีปะปน  การเสริมเหล็กผิดตําแหนง  ประการท่ีสอง  เกิดจากพ้ืนทาง  ดินคันทางไมแข็งแรง
พอเพียงเม่ือมีน้ําหนักยานพาหนะบดทับทําใหเกิดการเสียหาย  เชน  การอัดทะลัก  (Pumping   and
Blowing)  เกิดรอยแตกบริเวณมุมและรอยตอของแผนคอนกรีต  ประเภทความเสียหายแบงออกไดดังนี้

1.ความแข็งแกรงของคอนกรีต (Durability of Concrete)
2.ผิวหนาคอนกรีตหลุดลอน (Scaling)
3.รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)
4.รอยแตกเนื่องจากเหล็กเดือยฝงยึดแนน (Frozen Dowel Bars)
5.รอยแตกเนื่องจากการหอตัว (Warping Cracks)
6.รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเม่ืออุณหภูมิต่ํา (Contraction Cracks)
7.การอัดทะลกั (Pumping and blowing)
8.ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสรางไมแข็งแรง (Structural Breaking)
9.ผิวทางโกงแตกเพราะการขยายตัว (Blowup)
10.การเคลื่อนตัวในชั้นใตดินลึก (Deep Foundation Movement)
11.รอยตอระหวางแผนคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints)
12.การบดอัดของลอเฉพาะแนว (Channelized Traffic)
เม่ือชางหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบไดทราบถึงปญหาการเสียหายตอถนนผิวทางลาดยางและผิว
ทางคอนกรีตแลว สามารนถนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางแกไข โดยอาจจะตอง
ดําเนินการแกไขซอมแซมทันทีในกรณีท่ีมีความเสียหายมาก หรือหากเปนความเสียหาย
เล็กนอย อาจจัดเก็บเปนขอมูลเพ่ือจัดหางบประมาณซอมแซมในภายหลัง

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลจากการตรวจสอบหรือไดรับแจงถึงความเสียหายของผิวถนน ทางเดิน

และทางเทาแลว ใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูลความเสียหาย แลวพิจารณาวาสมควรทําการ
ซอมแซมโดยเรงดวน หรือรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา
ตอไป
4. การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา

การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทาจะทําใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสามารถ
ประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามลําดับความสําคัญและเหมาะสมกับงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีอยู เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจการดําเนินการบํารุงรักษาตอไป
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โดยแบงการบํารุงรักษาไดเปน 4 ประเภทดังนี้
4.1 งานบํารุงรักษาปกติ
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนท่ีทําเปนประจําตลอดเวลา เพ่ือใหถนนอยูในสภาพใชงานไดดีและเพ่ือไมใหเกิด
ความเสียหายลุกลามเพ่ิมเติม เชน งานปรับสภาพถนนลูกรัง งานซอมแซมหลุมบอ ถนนรอยแตกตางๆ ท่ีผิว
ถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต รวมท้ังงานซอมบํารุงไหลทาง ทางเดินและทางเทา
4.2 งานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลา

หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนตามชวงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเปนการตออายุใหถนนอยูในสภาพท่ีใชการได
นานข้ึน เชน งานฉายผิวแอสฟลต งานเสริมผิวลูกรัง และงานบูรณะผิวแอสฟลตหรือผิวคอนกรีต
4.3 งานบํารุงพิเศษ

หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนโดยการเสริมแตงปองกันถนนท่ีชํารุดเกินกวางานซอมบํารุงปกติสามารถ
ปฏิบัติได เพ่ือใหถนนยังคงสภาพเดิม ขนาดและความแข็งแรงทัดเทียมกับตอนกอสราง แตไมไดหมายถึงงานท่ี
จะทําใหดีข้ึนหรือแข็งแรงกวาเดิม ไดแก งานปรับระดับผิวถนนโดยการ ซอมแซมผิวแอสฟลต งานซอมไหลทาง
ทางเดินและทางเทา ทางเชื่อมและเกาะกลางถนน

4.4 งานบํารุงฉุกเฉิน
หมายถึง งานซอมบํารุงถนนท่ีชํารุดเสียหายมาก ใหสามารถเปดใชงานในข้ันแรกไดรวมถึงงานซอม

บํารุงใหถนนมีสภาพเหมือนเดิมหรือเปดใชงานได เชน การซอมแซมถนนท่ีเสียหาย อันเกิดจากอุทกภัย งาน
แกการลื่นไถลอันเกิดจากผิวจราจรมีความฝดลดต่ําลงจนทําใหเกิดอันตรายกับยวดยานท่ีสัญจรไปมา เปนตน

4.5 การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทา
การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเทาจะกระทําข้ึนไดตองไดรับการพิจารราหาสาเหตุ

จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกอนเปนอันดับแรก เม่ือผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบไดประเมิน ความเสียหาย
ความสามารถศึกษาหาวิธีการซอมแซมบํารุงรักษาได ดังตอไปนี้

วิธีการซอมแซม บํารงุถนนลาดยาง (แยกออกเปนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง) แบงได 4 ลักษณะ
พรอมวิธีการซอมแซม ดังนี้

1. รอยแตกแบบหนังจระเข ไดแก รอยแตกท่ีตอเนื่องกันเปนตารางเล็กๆ คลายหนังจระเขหรือลวด
ตาขายสาเหตุของรอยแตกแบบนี้เกิดจากการทรุดตัวมากเกินไปของถนนท่ีกอสรางบนดินคันทางหรือบนชั้น
สวนลางของพ้ืนทางท่ีไมมีเสถียรภาพ ความไมมีเสถียรภาพและการรับน้ําหนักไมไดนั้น เปนผลเนื่องมาจากพ้ืน
ทางและดินคันทางอ่ิมตัว

วิธีการซอมแซมแบบถาวรคือ
1.1 ขุดเอาผิวและพ้ืนท่ีท่ีชํารุดออกใหลึกท่ีสุดเทาท่ีจําเปน จนถึงชั้นแนนแข็ง และใหขุดขยายออกไป

ดานขางอีกขางละ 30 เซนติเมตร รอบๆ บริเวณท่ีแตกราว

1.2 ถาน้ําเปนสาเหตุแหงการชํารุดใหจัดระบบระบายน้ําใหม

1.3 ใหแทคโคท (Tack Coat) บริเวณผนังขางของหลุมทุกดาน
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1.4 เพ่ือใหผลงานท่ีดีใหกลบซอมหลุมดวยวัสดุผสมยางแบบผสมรอนจากโรงงานชนิดความหนาแนน (Dence
Grade) แลวเกลี่ยแตงดวยความระมัดระวังอยาใหสวนผสมแยกตัว

1.5 ถาหลุมท่ีซอมลึกเกิน 15 เซนติเมตร การบดทับตองทําทีละชั้นใหท่ัวถึง การบดอัดใหทําดวยเครื่องมือท่ีมี
ขนาดเหมาะสมกับงาน
๒. รอยแตกท่ีรอยตอของพื้นทาง ไดแกรอยแตกตรงขอบรอยตอท่ีมีลักษณะเปนรอยตะเข็บซึ่งเปนการแยก

รอยตอระหวางขอบพ้ืนทางกับไหลทางสาเหตุท่ีทําใหเกิดการแตกแยกระหวางไหลทางกับพ้ืนทางนี้อาจเกิดจาก
วัสดุสวนท่ีอยูในไหลทางบริเวณนั้น สภาวะเปยกแลวแหง แหงแลวเปยกสลับกันไปอยูตลอดเวลา กรณีนี้เปน
กรณีท่ีเกิดข้ึนไดจากไหลทางสูงกวาพ้ืนทางทําใหการระบายน้ําไมดีหรือเกิดจากการยุบตัวของขอบพ้ืนทาง

วิธีการซอมแซมคือ ถาน้ําเปนสาเหตุ ข้ันแรกสิ่งท่ีตองทําคือ การปรับปรุงระบบระบายน้ําไมใหขังใน
รอยตอแลวจึงทําการซอมรอยแตกตอไป

3. รอยแตกท่ีเกิดจากการหดตัว เปนรอยแตกท่ีเชื่อมโยงติดตอกันเปนตารางใหญๆ โดยมีมุมคอนขาง
แหลมยาวสาเหตุท่ีทําใหเกิดรอยแยกแตกแบบนี้ เปนการแยกท่ีจะทราบไดวารอยแตกนั้นเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงทางปริมาตรของตัวพ้ืนทางหรือจากตัวคันทาง มีบอยครั้งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตร
ของสวนผสมละเอียดท่ีมีอยูในยางผสม ซึ่งมีแอสฟลตท่ีมีความซึมไดนอยผสมอยูเปนจํานวนมาก ถาไมมี
การจราจรผานไปมาชวยในการบดทับแลวจะทําใหเกิดการแตกแบบนี้ได

วิธีการซอมคือ อุดรอยตอดวยยางมะตอยน้ําและสาดทับดวยผิวทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนต
หรือฉาบผิวแบบสเลอรี่ซิลใหเต็มหนาถนน โดยมีข้ันตอนดังนี้

(1) กวาดและใชเครื่องอัดลมเปาสวนท่ีหลุดออกจากรอยแตกและผิวหนาของผิวถนนใหหมด

(2) ราดผิวหนาของพ้ืนทางและรอยแตกดวยน้ําใหท่ัว

(3) เม่ือผิวหนาดังกลาวมีความชื่นสมํ่าเสมอดีแลวและไมมีน้ําเหลืออยูใหแทคโคทดวยยาง
อีมัลชั่นผสมกับน้ําอัตราสวน 1:1 โดยปริมาตร

ข้ันตอนการเตรียมผสมเลอรี่ซิล

(1) เทยางท่ีเตรียมไว อุดรอยแตกและเกลี่ยแตงดวยไมกวาดและหากมีรอยแตกมากใหสาดสเลอรี่ซิล
ใหเต็มผิวหนาถนน

(2) เม่ือสวนผสมสเลอรี่ซิลระเหยไดท่ีแลวใหปูผิวแบบเซอรเฟสทรีตเมนตเต็มหนาถนน
๔. การเกิดรองลอบนพื้นทาง ไดแกการทรุดตัวของผิวทางไปตลอดความยาวของรองลอ เม่ือดูตามขวาง

จะเปนรูปคลายราง 2 รางไปตามแนวถนนสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวหรือการเคลื่อนท่ีออกไปขาง ๆ ของวัสดุ
ในชั้นท่ีอยูใตผิวถนนซึ่งอาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นเม่ือมีการจราจรวิ่งผานหรืออาจจะเกิดจากแรงกดของ
น้ําหนักของผิวถนนเอง แมแตถนนลาดยางท่ีสรางเสร็จใหมๆ ก็อาจจะเกิดข้ึนได หากการบดทับในระหวาง
การกอสรางนอยไปนอกจากนี้อาจจะเกิดจากวัสดุในชั้นใตผิวทางมี การเคลื่อนไหวอยูเสมอไมอยูตัว ทําใหรับ
น้ําหนักไมได
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วิธีการซอมคือ ใหปรับระดับพ้ืนท่ีเกิดรองลอดวยยางผสมรอนจากโรงงาน และปูทับดวยยางผสมรอนจาก
โรงงานอีกชั้นหนึ่งบางๆ ลําดับข้ันตอนในการซอมมีดังนี้คือ

(1) ใหวัดหาบริเวณท่ีเกิดการทรุดตัวดวยไมบรรทัดหรือเชือกขึงระดับ ใหขีดวงรอบบริเวณท่ีจะตองทํา
การเสริมระดับไว

(2) พนแทคโคท (0.25 – 0.75) ลิตร/1 ตารางเมตร ดวยยางอีมัลชันท่ีผสมน้ําดวย อัตราสวน 1:1
โดยปริมาตร

(3) ใหเกลี่ยผิวถนนดวยแอสฟลตคอนกรีตแบบความหนาแนนใหเต็มรองลอท่ีทรุดตัวดวยเครื่องปู
(4) บดอัดดวยรถบดลอยาง
(5) ปูทับดวยยางผสมรอนจากโรงงานผสมยางดวยชั้นบางๆ
วิธีการซอมแซมบํารุงถนนคอนกรีตนั้น สามารถซอมแซมดวยแอสฟลตคอนกรีตโดยยังไมจําเปนตองทํา

การรือ้คอนกรีตเดิมท้ิง เพียงแตตองทําความเขาใจในการใชแอสฟลตคอนกรีตในการบํารุงรักษาถนนคอนกรีต
เสียกอน

ความสําคัญของแอสฟลตคอนกรีตในการบํารุงรักษาถนนคอนกรีต
แอสฟลตสามารถใชในการอุดรอยตอและรอยแตกของถนนคอนกรีตได อีกท้ังแอสฟลตคอนกรีตยังสามารถ
ยกระดับถนนคอนกรีตเดิมไดและชวยในการซองพ้ืนท่ีท่ีเกิดความเสียหายเปนรอยแตกขนาดเล็กใหสามารถใช
งานตอไปได ตลอดจนปดผิวหนาของถนนท่ีชํารุด ประโยชนของแอสฟลตและแอสฟลตคอนกรีตท่ีนํามาใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตมีดังนี้

1. การอุดรอยตอและรอยแตก จําเปนตองยารอยตอและรอยแตกดวยเหตุผลหลายประการ เชน
ปองกันไมใหน้ําจากผิวทางซึมลงไปท่ีพ้ืนทาง ซึ่งหากน้ําสามารถซึมลงไปในชั้นพ้ืนทางแลวจะกอใหเกิดความ
เสียหายกับชั้นพ้ืนทางทําใหความสามารถในการรับกําลังของชั้นพ้ืนทางลดลง สงผลกระทบกับการรับกําลังกับ
ชั้นผิวถนนคอนกรีตไดในการยาแนวรอยตอและรอยแตกจะตองทําความสะอาดรอยตอและรอยแตกกอน ดวย
เครื่องเซาะรองหรือเครื่องกําจัดทราย เพ่ือชวยใหสะดวกในการทํางานของเครื่องอัดลม ควรมีหัวฉีดท่ีไดขนาด
พอดีสามารถเปาเขาไปในรองรอยแตกท่ีตองการซอมแซม ในการยาแนวรอยตอจะตองใหวัสดุเขาไปอุดรอย
แตกอยางพอดี  ถาใชวัสดุยาแนวรอยแตกแบบรอนในการอุดรอยแตกท่ีลึก วัสดุยาแนวรอยแตกจะยุบตัวเม่ือ
เย็นตัวลง จําเปนท่ีจะตองใสวัสดุยาแนวรอยแตกเพ่ิมอีก  เพ่ือใหไดระดับกับผิวถนนคอนกรีตพอดี ในการยา
แนวรอยแตกผิวถนนทางวิ่งอีกชองทางมักจะเปดใหมีการจราจรปกติ ดังนั้นจึงเปนวิธีท่ีดีตอพนักงานซอมบํารุง
จะเริ่มยาแนวรอยแตกจากก่ึงถนนออกไปหาขอบถนน ท้ังนี้เพ่ือปองกันอันตรายอันอาจเกิดข้ึนไดจากการหัน
หลังใหยวดยานท่ีวิ่งไปมาหากจําเปนตองเปดใชถนนภายหลังยาแนวรอยแตกทันทีจะตองปองกันไมใหวัสดุท่ีใช
ยาแนวรอยแตกหลุดออก เพราะแรงท่ีกระทําจากลอรถท่ีแลนผานไปมา แกไขโดยการโรยทรายละเอียดข้ีเลื่อย
หรือวัสดุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันลงท่ีรอยตอและรอยแตก

2. การทําช้ันผิวถนนลาดยางใหมทับถนนคอนกรีตเดิม (Overlay) เปนการบํารุงรักษาและแกไข
ปญหาความชํารุดเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนหลายแหงบนพ้ืนถนนคอนกรีต
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วิธีการแกไขท่ีใหผลดี คือ การปูทับผิวหนาถนนคอนกรีตดวยแอสฟลตคอนกรีต เชน ถนนคอนกรีตท่ี
บิดงอผิดรูปอาจทําใหกลับเรียบไดดังเดิมโดยการใชแอสฟลตคอนกรีตผสมรอนปูทับหนาผิวหนาของผิวถนนท่ี
หลุดรอนการทําชั้นผวิถนนทับหนาทางเดิมสามารถแกไขปญหาการลื่นไถลไดดวย โดยท่ัวไปการทําเชนนี้
เรียกวา การกอสรางมากกวาการซอมแซม แตสําหรับการทําชัน้ผิวถนนทับหนาในระยะทางสั้นๆ นั้น  อาจเปน
การซอมแซมบํารุงรักษาก็ได  ฉะนั้นข้ึนอยูกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาเปนผูตัดสินใจในการเลือก
ประเภทการบํารุงรักษาซอมแซม  หรืออาจจะพิจารณาจากงบประมาณท่ีหนวยงานมีอยูเปนเกณฑการตัดสินใจ
การซอมแซมถนนคอนกรีตยังมีอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การเกิดโพรงใตพ้ืนคอนกรีตบางครั้งเม่ือดินคันทางเกิดการ
ทรุดตัวหรือเกิด Pumping ภายใตแผนคอนกรีต จําทําใหเกิดโพรงข้ึนภายใตพ้ืนทางสวน นั้น ซึ่งจําเปนตอง
แกไขเพ่ือชวยใหพ้ืนทางม่ันคงข้ึน และจําชวยไมใหเกิดการพังทลายในชั้นตอไป โดยการใชน้ําซีเมนตอัดเขาไป
ใตโพรงคอนกรีต เพ่ือลดการทรุดตัวของแผนคอนกรีต และปองกันไมใหวัสดุในชั้นพ้ืนทางเกิดความเสียหายและ
ทะลักข้ึนมาบนแผนคอนกรีต
5.5 การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนน

งานบํารุงรักษาถนนมีความสําคัญตออายุการใชงานและความม่ันคงแข็งแรงของถนนเม่ือกอสรางเสร็จ
แลวและเปดใชไประยะเวลาหนึ่งแลวอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายตามมา เนื่องจากการเสื่อมตามสภาพ การ
บรรทุกน้ําหนักของยวดยานและจากภัยธรรมชาติ  เม่ือตรวจพบตองรีบดําเนินการซอมแซมทันทีเพ่ือปองกันมิ
ใหความเสียหายลุกลามแผวงกวางออกไปจนยากตอการซอมบํารุงหรือตองใชงบประมาณจํานวนมากโดยไม
จําเปน การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนนมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหถนนอยูในสภาพดีละเปนการ
ประหยัดงบประมาณซอมบํารุง นอกจากนี้ยังทําใหผูใชถนนไดรับความสะดวกในการเดินทางอยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย ท้ังนี้การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนนตองมีการประมาณราคาการดําเนินงานซอมบํารุง
ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะการซอมบํารุงและประเภทถนน  โดยไดกําหนดราคาเฉลี่ยตอหนวยโดยสังเขป


