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บทท่ี 1 
วัสดุและคุณสมบัต ิ

แอสฟัลตค์อนกรีต   หมายถึง  วสัดุทาํผิวทางหรือพ้ืนทางบดอดัแน่น ซ่ึงไดจ้ากการ

ผสมกนัระหว่างวสัดุมวลรวม ( Aggregate) กบัแอสฟัลตซี์เมนต ์ (Asphalt Cement) ตามอตัราส่วน

ผสมท่ีไดอ้อกแบบไว ้  โดยในการผสมกนัน้ีจะตอ้งใหค้วามรอ้นทั้งวสัดุมวลรวมและแอสฟัลตซี์เมนต์

จนไดอุ้ณหภูมิตามท่ีกาํหนดเสียก่อนเม่ือผสมเขา้กนัดีแลว้ จึงนําไปใชง้านพรอ้มบดอดัใหแ้น่นขณะท่ี

ยงัรอ้นอยู ่ตาม มทช.230–2545 : มาตรฐานงานแอสฟัลตค์อนกรตี 

1.1 แอสฟัลต ์ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุชนิดของแอสฟัลตไ์วเ้ป็นอย่างอ่ืน ใหใ้ชแ้อสฟัลตซี์เมนต ์ AC 60-70 

ตาม มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.851-2545 : มาตรฐานแอสฟัลตซี์เมนตส์าํหรบังาน

ทาง 

การใชแ้อสฟัลตอ่ื์น ๆ หรือแอสฟัลตท่ี์ปรบัปรุงคุณสมบติัดว้ยสารใด ๆ  นอกเหนือจากน้ี

ตอ้งมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ซ่ึงตอ้งผ่านการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม 

รวมทั้งตอ้งไดร้ับอนุญาตใหใ้ชไ้ดจ้ากกรมทางหลวงชนบทเป็นกรณีไป สําหรับปริมาณการใช้

แอสฟัลตซี์เมนตโ์ดยประมาณ ใหเ้ป็นไปตาม ตารางท่ี 1 

1.2 มวลรวม  ใหเ้ป็นไปตาม มทช.209-2545 : มาตรฐานวสัดมุวลรวมสาํหรบังานแอสฟัลตค์อนกรตี 

 

 
รปูท่ี 1.1   ถงัเก็บแอสฟัลตแ์ละยุง้เก็บวสัดมุวลรวม 
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ตารางท่ี 1   ขนาดคละของมวลรวมและปรมิาณแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ใช ้

ขนาดที่ใช้

เรียก 

มิลลิเมตร 9.5 12.5 19.0 25.0 

น้ิว 3/8 1/2 3/4 1 

ชั้นทาง 
Wearing 

Course 

Wearing 

Course 

Binder 

Course 

Base 

Course 

ความหนา (มิลลิเมตร) 25-35 40-70 40-80 70-100 

ขนาดตะแกรง 
ปริมาณผ่านตะแกรงรอ้ยละโดยมวล 

มิลลิเมตร น้ิว 

37.5 1 ½ - - - 100 

25.0 1 - - 100 90-100 

19.0 3/4 - 100 90-100 - 

12.5 1/2 100 80-100 - 56-80 

9.5 3/8 90-100 - 56-80 - 

4.75 เบอร ์4 55-85 44-74 35-65 29-59 

2.36 เบอร ์8 32-67 28-58 23-49 19-45 

1.18 เบอร ์16 - - - - 

0.600 เบอร ์30 - - - - 

0.300 เบอร ์50 7-23 5-21 5-19 5-17 

0.150 เบอร ์100 - - - - 

0.075 เบอร ์200 2-10 2-10 2-8 1-7 

ปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต ์     

AC 60-70 รอ้ยละโดยมวล

ของมวลรวม 

4.0-8.0 3.0-7.0 3.0-6.5 3.0-6.0 

 
หมายเหต ุ กรมทางหลวงชนบท อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงขนาดคละของมวลรวม และปริมาณแอสฟัลต์

ซีเมนตท่ี์ใช ้แตกต่างจาก ตารางท่ี 1 ก็ได ้ทั้งน้ีแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีได ้ตอ้งมีคุณสมบติัและความ

แข็งแรงถูกตอ้งตาม ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2   ขอ้กาํหนดในการออกแบบแอสฟัลตค์อนกรตี 

 

4รายการ 

5ชั้นทาง 

Wearing 

Course 

Wearing 

Course 

Binder 

Course 

Base 

Course 
Shoulder 

Aggregate Size 
mm. 9.5  12.5  19.0  25.0  25.0  

in.” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1” 

Blows 75 75 75 75 75 

Stability  Min.                             N 8,006 8,006 8,006 7,117 7,117 

                                                   lb. 1,800 1,800 1,800 1,600 1,600 

Flow                    0.25 mm.(0.01 in) 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 

Percent Air Voids 3-5 3-5 3-6 3-6 3-5 

Percent Voids in Mineral  

Aggregate(VMA) Min. 15 14 13 12 12 

Stability / Flow  Min.        N/0.25 mm. 712 712 712 645 645 

                                         lb./0.01 in. 160 160 160 145 145 

Percent Strength Index Min. 75 75 75 75 75 

 

หมายเหต ุ  

(1) การทดสอบเพื่อออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ใหด้ําเนินการตาม มทช.(ท)607 : 

มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลตค์อนกรีต โดยวิธีมารแ์ชลล ์

(2)  การออกแบบไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ตามขอ้กําหนดใน ตารางท่ี 2  ใหใ้ชม้วลรวมขนาด 

12.5  มิลลิเมตร ยกเวน้กรณีท่ีแบบกําหนดให้ชั้น Binder Course  เป็นไหล่ทางด้วยใหใ้ช้

ขอ้กําหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตของชั้น Binder Course เป็นขอ้กําหนดในการ

ออกแบบแอสฟัลตค์อนกรีตของไหล่ทาง 

(3)  การทดสอบหาค่า Percent Strength Index ใชว้ิธี Ontario Vacuum Immersion Marshall Test 

หรือวิธีอื่นท่ีเทียบเท่า การทดสอบรายการน้ีกรมทางหลวงชนบท  จะพิจารณาทาํการทดสอบใหม่ได้

ตามความเหมาะสมตลอดเวลาท่ีปฏบิติังาน 
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ตารางที่ 3     เกณฑค์วามคลาดเคล่ือนท่ียอมใหส้าํหรบัสตูรส่วนผสมเฉพาะงาน 

รายการวสัดุ 
ความคลาดเคล่ือน 

(%) 

2.36 mm.(เบอร ์8) และขนาดใหญ่กวา่ ± 5 

1.18 mm.(เบอร1์6) 0.600 mm.(เบอร ์30) และ 0.300 mm.(เบอร ์50) ± 4 

0.150 mm.(เบอร ์100) ± 3 

0.075 mm.(เบอร ์200) ± 2 

ปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต ์ ± 0.3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1.2   สถานท่ีเก็บกองมวลรวมตอ้งสะอาดไม่มีนํา้ขงัหรอืเป็นโคลน 
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1.3 การเก็บตวัอยา่งวสัดุมวลรวมเพ่ือการทดสอบและออกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต   

ก่อนเร่ิมงานไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู ้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสม

แอสฟัลต์คอนกรีตของตนเองต่อผูค้วบคุมงาน  แลว้ใหผู้ค้วบคุมงานเก็บตัวอย่างวสัดุท่ีจะใชจ้าก

แหล่งท่ีระบุในเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ส่งให้กรมทางหลวง

ชนบท  รวมทั้งส่งเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  มาพรอ้มกันเพ่ือทําการ

ตรวจสอบดว้ย  หรือผูร้บัจา้งอาจรอ้งขอใหก้รมทางหลวงชนบท เป็นผูอ้อกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีตใหก็้ได ้ 

ตวัอย่างวสัดุ Hot BIN จะกาํหนดหมายเลขลาํดบัจากละเอียดไปหาหยาบเสมอ  การเก็บ

ตัวอย่างวสัดุ Hot BIN เพ่ือทดสอบคุณสมบติัและออกแบบส่วนผสม สามารถดําเนินการได ้2 

ลกัษณะ คือ การเก็บจากช่องชกัตวัอยา่ง และ การเก็บโดยใช ้Pay Loader รบัวสัดุผ่าน Pugmill 

1.3.1 การเก็บจากช่องชกัตวัอยา่ง 

การเก็บตัวอย่างวสัดุจากช่องชักตวัอย่าง โดยใชก้ระบะชกัตัวอย่าง ถา้เก็บทีละ

หลายชุด ใหร้องเอาตัวอย่างวสัดุแต่ละกระบะเทใส่ภาชนะบรรจุทีละกระบะเวียนใหค้รบ

ทุกชุดพรอ้มๆกนัจนครบ ไม่ควรเก็บชุดใดชุดหน่ึงจนพอแลว้เก็บชุดถดัมา เพราะจะทาํให้

ไดว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนัมากเกินไป 

1.3.2 การเก็บโดยใช ้Pay Loader รบัวสัดุผ่าน Pugmill 

การเก็บโดยใช ้Pay Loader รบัวสัดุผ่าน Pugmill ใหเ้ก็บตวัอย่างวสัดุท่ีมีเม็ดหยาบ

ก่อน เช่น Hot BIN 4 ซ่ึงมีขนาดเม็ดโตสุด แลว้ค่อยเก็บ Hot BIN 3 โดยเปิดประตู Pugmill 

ใหว้สัดุ Hot BIN ท่ีเก็บตวัอยา่งแลว้ออกไปจนหมดก่อน จึงเก็บตวัอย่าง Hot BIN ชุดถดัไป

ตามลาํดบัจนครบ   

ปริมาณท่ีนําส่งประมาณ 50 กิโลกรมัต่อตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รปูท่ี 1.3    ช่องทางการเก็บตวัอยา่งวสัดมุวลรวม 

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

6 

1.4  การเก็บตวัอยา่งแอสฟัลตเ์พ่ือการทดสอบและออกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต 

ตวัอยา่งแอสฟัลตท่ี์จะนําส่งเพ่ือการทดสอบและออกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตตอ้ง

เป็นผลิตภัณฑท่ี์ผลิตข้ึนใหม่ หรือ มีอายุการเก็บในสภาพแวดลอ้มทัว่ไปไม่เกินท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจ

ทาํใหคุ้ณสมบติัตามขอ้ 1.1 เปล่ียนไป ปริมาณท่ีนําส่ง ประมาณ 5 ลิตร ตอ่ ตวัอยา่ง 

 

1.5  การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต 

คุณสมบติัทัว่ไปของวสัดุท่ีจะใชท้าํแอสฟัลตค์อนกรีตใหเ้ป็นไปตามขอ้ 1.2  ส่วนขนาดคละ

และปริมาณแอสฟัลตซี์เมนตใ์หเ้ป็นไปตาม ตารางท่ี 1 

1.5.1  ขอ้กาํหนดในการออกแบบแอสฟัลตค์อนกรีต ใหเ้ป็นไปตาม ตารางท่ี 2  ซ่ึงผูค้วบคุมงาน

ตอ้งตรวจสอบเอกสารการออกแบบ พรอ้มทั้งพิจารณาสตูรส่วนผสมเฉพาะงาน(Job Mix 

Formula) เทียบกบัขอบเขตต่างๆ ตาม ตารางท่ี 2 และ หากเห็นว่าควรกาํหนดขอบเขต

ของสูตรส่วนผสมเฉพาะงานแตกต่างไปจาก ตารางท่ี 2 ตอ้งรีบแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทราบเพ่ือ

ดาํเนินการต่อไป 

1.5.2  ตัวอย่างการผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม  หากผูค้วบคุมงานพบว่า  มวลรวมขนาด

หน่ึงขนาดใด หรือ ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือ คุณสมบติัอ่ืนใดคลาดเคล่ือนเกินกว่า

เกณฑก์าํหนดท่ียอมใหส้ําหรบัสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน ใหถื้อว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์

คอนกรีตท่ีผสมไวใ้นครั้งน้ัน มีคุณภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด  ตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทํา

การปรบัปรุงแกไ้ขทนัที 

1.5.3  ในกรณีท่ีผูร้ับจา้งขอเปล่ียนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่อันเน่ืองมาจาก วสัดุท่ีใชผ้สม

แอสฟัลตค์อนกรีตเกิดการเปล่ียนแปลงไปดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม การเปล่ียนสูตรส่วนผสม

เฉพาะงานทุกครั้ง ผูค้วบคุมงานตอ้งแจง้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ

จา้งก่อนเสมอ 

1.5.4 ผูค้วบคุมงานมีเอกสิทธ์ิท่ีจะขอตรวจสอบ แกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรบัปรุง หรือ กาํหนดสูตร

ส่วนผสมเฉพาะงานใหมไ่ด ้ตามความเหมาะสมตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 

1.6 รายการทดสอบคุณสมบตัวิสัดุ 

มทช.(ท)501.9-2545 “วิธีการทดสอบหาค่าความสึกหรอของวสัดุชนิดเม็ดหยาบ” 

AASHTO T 176 “วิธีการทดสอบหาค่า Sand Equivalent” 

มทช.(ท)501.1-2545 “วิธีการทดสอบหาค่าขนาดเม็ดวสัดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไมล่า้ง” 

มทช.(ท)501.8-2545 “วิธีการทดสอบหาขนาดเม็ดวสัดุโดยผ่านตะแกรงแบบลา้ง” 

มทช.(ท)101.4-2545 “วิธีการทดสอบหาค่าความถ่วงจาํเพาะของวสัดุชนิดเม็ดหยาบ” 

มทช.(ท)101.5-2545  “วิธีการทดสอบหาค่าความถ่วงจาํเพาะและการดูดซึมน้ํา ของวสัดุ  

ชนิดเม็ดละเอียด” 
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BS 812 : 1967 “วิธีการทดสอบหาค่าดรรชนีความแบน (Frakiness Index)” 

AASHTO T 104 “วิธีการทดสอบหาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม” 

* “วิธีการทดสอบหาค่าดรรชนีความแข็งแรง (Strength Index) ของ

ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต” 

* “วิธีการทดสอบหาการดูดซึมแอสฟัลต์ของมวลรวม (Asphalt 

Absorption)” 

มทช.(ท)607-2545 “มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลตค์อนกรีตโดยวิธี Marshall” 

 

หมายเหตุ  :   * เป็นการทดสอบท่ีปรบัปรงุมาจากวธีิการทดสอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ระบมุาตรฐานโดยตรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 1.4   การเตรยีมตวัอยา่งมวลรวม และ

แอสฟัลตซี์เมนตเ์พ่ือออกแบบสตูรผสม
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รปูท่ี 1.5   ใหค้วามรอ้นมวลรวมท่ีอณุหภมิู 163 +8 oC และอุ่นแบบบดอดัเตรยีมไว ้

รปูท่ี 1.6   ใหค้วามรอ้นแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ 159 oC +8 oC แลว้นาํมาผสมกบัมวลรวมรอ้นเพ่ือ

เตรยีมกอ้นตวัอยา่ง 
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รปูท่ี 1.8   นาํแบบและฆอ้นบดอดัท่ีอุ่นไวแ้ลว้มาประกอบเขา้กบัแท่นบดอดัตวัอยา่ง 

รปูท่ี 1.7   คลกุเคลา้ส่วนผสมรอ้นใหเ้ขา้กันโดยควบคมุอณุหภมิูใหอ้ย ูร่ะหวา่ง   121-163 oC 

ใชเ้วลาประมาณ1นาที   นาํไปบดอดัในแบบเตรยีมกอ้นตวัอยา่งตามวธีิมารแ์ชลล ์
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รปูท่ี 1.9  นํามวลรวมรอ้นและแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์

ผสมเขา้กันดีแลว้ ใส่ลงในแบบแลว้ใช้

อปุกรณแ์ซะรอบๆดา้นในแบบประมาณ 

15 ครัง้ และในตวัอยา่งอีก 10 ครัง้ 

รปูท่ี 1.10  รอจนอณุหภมิูลดลงท่ี 140+5 oC บดอดัตวัอยา่งในแบบทั้ง 2 ดา้น โดยปลอ่ย

นํา้หนักมาตรฐานดา้นละ 75 ครัง้ 
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รปูท่ี 1.11   พกัตวัอยา่งไวใ้หเ้ยน็ท่ีอณุหภมิูไม่เกิน 60 oC  จึงดนัตวัอยา่ง  

ออกจากแบบ 

รปูท่ี 1.12   ตรวจสอบความหนาของกอ้นตวัอยา่ง 
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รปูท่ี 1.13   ทดสอบหาค่าความถว่งจาํเพาะและความแน่น 
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รปูท่ี 1.14  อุ่นตวัอยา่งในนํา้ท่ีอณุหภมิู 60 oC  นาน 30 นาที  นาํขึ้นมาเช็ดใหแ้หง้ 
 

รปูท่ี 1.15   ทดสอบหาค่าเสถียรภาพและการไหล 
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ผลการออกแบบอตัราส่วนผสม(โดยนํ้าหนกั) 

อตัรามวลรวม (%) แอสฟัลตซี์เมนต ์(%) 

BIN 1 

(หินฝุ่น) 

BIN 2 

(3/8”) 

BIN 3 

(1/2”) 

BIN 4 

(3/4”) 

AC โดย นน.  

ของมวลรวม 

AC โดย นน.ของ

ส่วนผสม 

AC 

ประสิทธิผล 

AC ดดูซึม 

โดยนน.มวลรวม 

48 23 16 13 5.00 4.76 4.51 0.20 

ขอ้สรุปวิเคราะห ์ ผลทดสอบ ขอ้กาํหนด ขอ้สรุปวิเคราะห ์ ผลทดสอบ ขอ้กาํหนด 

Marshall Density; (gm./cm.3) 2.400 - Flow; (1/10mm.) 12.10 8 - 16 

Marshall Density; (N) 12,400 8,006 V.F.B; (%) 74 65 - 80 

Air Void; (%) 4.00 3 - 5 V.M.A; (%) 14.40 >14 

 

รปูท่ี 1.17   ผลการออกแบบอัตราสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต 

รปูท่ี 1.16   การเลือกอัตราแอสฟลตท่ีเหมาะสมจากกราฟท่ีไดจากผลการทดสอบกอนตัวอยาง 
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บทท่ี 2 
โรงงานผสมและกระบวนการผลิต 

(Asphalt Concrete Mixing Plant) 

โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีแนะนํา  ควรตั้งอยู่ใกลส้ายทางท่ีก่อสรา้ง  ระยะขนส่ง

เฉล่ียไม่เกิน 80 กิโลเมตร หรือ ใชร้ะยะเวลาขนส่งไม่เกิน 2 ชัว่โมง หรือตามท่ีกรมทางหลวงชนบท

เห็นชอบ  ทั้งน้ี  เพ่ือใหส้ามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไดต้ามท่ีกาํหนด 

โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรีตน้ีควรมีกาํลงัการผลิต(Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า 60 ตนัต่อชัว่โมง 

โดยจะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเน่ือง (Continuous Type) ก็ได ้ สามารถผลิต

ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตเพ่ือป้อนเคร่ืองป ู(Paver) ใหส้ามารถปไูดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ยส่วนผสมท่ีมี

คุณภาพสมํา่เสมอตรงตามสตูรส่วนผสมเฉพาะงานท่ีออกแบบ  โดยมีอุณหภูมิถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

ดว้ย 

 

รปูท่ี 2.1   โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรตีแบบชดุ (Batch Type) 
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รปูท่ี 2.2   โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรตีแบบผสมต่อเน่ือง (Continuous Type) 

 

โรงงานผสมท่ีดีตอ้งมีหอ้งปฏิบติัการทดสอบ ซ่ึงมีท่ีตั้งอยู่ในตาํแหน่งซ่ึงสามารถมองเห็น

การทํางานของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากหอ้งน้ันได ้ มีเคร่ืองมือทดสอบท่ีไดม้าตรฐาน มี

สภาพดี พรอ้มใชง้าน และ ตอ้งอนุญาตใหผู้ค้วบคุมงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลต์

คอนกรีต ระหวา่งการก่อสรา้งไดด้ว้ย 

2.1 สถานทีต่ั้งโรงงานผสมและการกองเก็บวสัดุ 

สถานท่ีตั้งโรงงานผสมและกองวสัดุจะตอ้งเหมาะสม มีบริเวณกวา้งพอท่ีจะดาํเนินการได้

โดยสะดวก มีระบบการระบายน้ําท่ีดี เพ่ือป้องกนัมิใหมี้น้ําท่วมกองวสัดุได ้พ้ืนท่ีสาํหรบักองวสัดุ

จะตอ้งสะอาดปราศจากวสัดุไมพึ่งประสงค ์ เช่น วชัพืช ส่ิงสกปรกอ่ืนๆ  ควรรองพ้ืนดว้ยวสัดุหิน 

หรือ ปดูว้ยแผ่นวสัดุท่ีเหมาะสม  สถานท่ีกองวสัดุจะตอ้งราบเรียบไดร้ะดบัพอควร การกองวสัดุ

แต่ละขนาด  จะตอ้งกองแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีระยะการกองแยกท่ีห่างกันตาม

สมควร หรือ ทาํยุง้กั้นไวเ้พ่ือป้องกนัไมใ่หว้สัดุแต่ละชนิด  แต่ละขนาด ปะปนกนัเอง หรือ ปะปน

กบัวสัดุไมพึ่งประสงคอ่ื์นๆ  การกองวสัดุตอ้งดาํเนินการใหถู้กตอ้งเพ่ือป้องกนัไม่ใหว้สัดุเกิดการ

แยกตัวโดยการกองวสัดุเป็นชั้นๆ  สูงชั้นละไม่เกินความสูงของกองวสัดุกองเด่ียวๆ เม่ือเทจาก

รถบรรทุกเททา้ยคนัหน่ึงๆ ถา้จะกองวสัดุชั้นต่อไปจะตอ้งแต่งระดบัยอดกองใหเ้สมอ และไม่ควร

กองวสัดุสงูเป็นรปูกรวย 
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2.2 การเตรียมมวลรวมและวสัดุผสมแทรก 

ผูค้วบคุมงานตอ้งกาํกบัดแูลเพ่ือใหคุ้ณสมบติัวสัดุคงคุณภาพดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 การกองวสัดุท่ีใชทุ้กชนิด เพ่ือป้องกนัไม่ใหว้สัดุเปียกน้ําฝน  โดยใหก้องวสัดุในโรงท่ีมี

หลงัคาคลุม หรือ คลุมดว้ยผา้ใบหรือแผ่นวสัดุอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

2.2.2 วสัดุท่ีใชทุ้กชนิดเม่ือป้อนเขา้โรงงานผสม ตอ้งไม่มีความช้ืนเกินกาํหนด  ตามขอ้แนะนําของ

บริษัทผู ้ผลิตโรงงานผสมท่ีใช้งานน้ันๆ ทั้ งน้ีเพ่ือให้โรงงานผสมทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.2.3 มวลรวมท่ีใชแ้ต่ละชนิด ก่อนนําไปใชง้านจะตอ้งบรรจุอยู่ในยุง้หินเย็น แยกกนัแต่ละยุง้ 

และการผสมมวลรวมแต่ละชนิดจะตอ้งดาํเนินการโดยผ่านยุง้หินเย็นเท่าน้ัน หา้มนํามา

ผสมกนัภายนอกยุง้หินเย็นในทุกกรณี 

2.2.4 วสัดุผสมแทรก หากนํามาใชจ้ะตอ้งแยกใส่ยุง้วสัดุผสมแทรกโดยเฉพาะ การป้อนวสัดุ

ผสมแทรกจะตอ้งแยกต่างหากโดยไม่ปะปนกับวสัดุอ่ืนๆ และจะตอ้งป้อนเขา้หอ้งผสม

โดยตรง 

2.3 การเตรียมแอสฟัลตซี์เมนต ์

แอสฟัลตซี์เมนตใ์นถงัเก็บตอ้งมีอุณหภมิูไมส่งูกวา่ 100 องศาเซลเซียส เม่ือผสมกบัมวล

รวมท่ีโรงงานผสมจะตอ้งใหค้วามรอ้นจนไดอุ้ณหภูมิ 159 ± 8 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิท่ี

แอสฟัลต์ซีเมนต์ มีความหนืด 170 ± 20 เซนติสโตกส์ (Centistokes)หรือมีอุณหภูมิตรง

ตามท่ีระบุไวใ้นสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน การจ่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ไปยงัหอ้งผสม จะตอ้งเป็นไป

โดยต่อเน่ืองและมีอุณหภมิูตามท่ีกาํหนดสมํา่เสมอตลอดเวลา 

2.4 เครื่องมืออุปกรณป์ระจาํโรงงานผลิต 

เคร่ืองมืออุปกรณป์ระจาํโรงงานผลิต  ประกอบดว้ย 

2.4.1  อุปกรณ์สาํหรบัการเตรียมแอสฟัลต ์(Equipment for Preparation of Asphalt)โรงงาน

ผสมตอ้งมีถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Storage Tank) ซ่ึงมีอุปกรณใ์หค้วามรอ้นประเภท

ท่อเวียนไอน้ําร้อนหรือน้ํามันร้อน (Steam or Oil Coil) หรือประเภทใช้ไฟฟ้า 

(Electricity) หรือประเภทอ่ืนใดท่ีไม่มีเปลวไฟสมัผัสกบัถงัเก็บแอสฟัลต์ซีเมนตโ์ดยตรง 

อุปกรณ์ทุกประเภทตอ้งสามารถทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีเคร่ืองควบคุมให้

อุณหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ไดต้รงตามขอ้กําหนด และตอ้งมีระบบทําใหแ้อสฟัลต์

ซีเมนต์ไหลเวียน  (Circulating System)  ท่ีเหมาะสม  ท่ีทําให้แอสฟัลต์ซีเมนต์

ไหลเวียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาขณะทาํงาน  พรอ้มกนัน้ีตอ้งมีอุปกรณใ์หห้รือรกัษา

ความรอ้นท่ีระบบท่อไหลเวียน โดยอาจเป็นประเภทใชไ้อน้ํา (Steam Jactket) หรือ
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น้ํามนัรอ้น (Hot Oil Jacket) หรือประเภทฉนวนรกัษาความรอ้น (Insulation)  เพ่ือ

รกัษาอุณหภมิูของแอสฟัลตซี์เมนตใ์นท่อส่งแอสฟัลต ์มาตรวดัแอสฟัลต ์ท่อพ่นแอสฟัลต ์

ถังบรรจุแอสฟัลต์ และอ่ืนๆ  ใหมี้อุณหภูมิตามท่ีกาํหนด ปลายท่อไหลเวียนแอสฟัลต์

ตอ้งอยูท่ี่ใตร้ะดบัแอสฟัลตใ์นถงัเก็บแอสฟัลตข์ณะป๊ัมแอสฟัลตท์าํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.3   อปุกรณส์าํหรบัการเตรยีมแอสฟัลต ์

2.4.2 ยุง้หินเย็น (Cold Bin) และเคร่ืองป้อนหินเย็น (Aggregate Feeder) โรงงานผสมตอ้งมี

ยุง้หินเย็นไม่น้อยกว่า 4 ยุง้ สาํหรบัแยกใส่วสัดุหินหรือวสัดุอ่ืนๆ แต่ละขนาด ช่องเปิด

ปากยุง้จะตอ้งเป็นแบบปรบัได ้ ยุง้หินเย็นตอ้งประกอบดว้ยเคร่ืองป้อนหินเย็นแบบท่ี

เหมาะสมสามารถป้อนหินเย็นไดอ้ย่างสมํา่เสมอไปยงัหมอ้เผา (Dryer) ไดถู้กตอ้งตาม

อตัราส่วนท่ีตอ้งการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองป้อนหินเย็นสาํหรบัยุง้มวลละเอียด เช่น 

หินฝุ่น หรือทราย จะตอ้งเป็นแบบสายพานยางต่อเน่ือง หรือสายพานอ่ืนใดท่ีใหผ้ล

เทียบเท่า 
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รปูท่ี 2.4   ยุง้หินเยน็ (Cold Bin) และ การลาํเลียงหินเยน็ไปยงัหมอ้เผา(Dryer) 

 

2.4.3  หมอ้เผา (Dryer) โรงงานผสมตอ้งมีหมอ้เผาอยูใ่นสภาพดี มีประสิทธิภาพในการทาํงาน

ดีพอท่ีจะทาํใหม้วลรวมแหง้และมีอุณหภูมิตามท่ีกาํหนด โดยตอ้งมีเคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ี

เหมาะสม เช่น เคร่ืองวดัอุณหภมิูแบบแปรความรอ้นเป็นค่าไฟฟ้า (Electric Pyrometer) 

ท่ีอ่านอุณหภูมิไดล้ะเอียดถึง 2.5 องศาเซลเซียส ติดตั้งอยู่ท่ีปากทางท่ีมวลรวมเคล่ือน

ตวัออก และจะตอ้งมีเคร่ืองบนัทึกอุณหภมิูของมวลรวมท่ีวดัไดโ้ดยอตัโนมติั 
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รปูท่ี 2.5  หมอ้เผา (Dryer) 

2.4.4  ชุดตะแกรงร่อน (Screening Unit)  โรงงานผสมตอ้งมีชุดตะแกรงร่อนมวลรวมท่ีผ่านมา

จากหมอ้เผา  เพ่ือแยกมวลรวมเป็นขนาดต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ  โดยในชุดตะแกรงร่อนน้ี

ตอ้งประกอบดว้ยตะแกรงคดั  (Scalping Screen)  สาํหรบัคดัมวลรวมกอ้นโตเกินขนาด

ท่ีกาํหนด (Oversize) ออกท้ิงตะแกรงทุกขนาดตอ้งอยูใ่นสภาพดี เหล็กตะแกรงไม่ขาด

หรือสึกหรอมากเกินไป อนัจะใหม้วลรวมท่ีร่อนออกมาผิดขนาดไปจากท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.6   ชดุตะแกรงรอ่น (Screening Unit) 

2.4.5  ยุง้หินรอ้น (Hot Bin) โรงงานผสมตอ้งมียุง้หินรอ้นอย่างน้อย 4 ยุง้ ทั้งน้ีไม่รวมยุง้วสัดุ

ผสมแทรก สาํหรบัเก็บมวลรวมรอ้นท่ีผ่านตะแกรงแยกขนาดแลว้ ยุง้หินรอ้นน้ีตอ้งมีผนัง

แข็งแรงไม่มีรอยรัว่  มีความสูงพอท่ีจะป้องกันไม่ใหม้วลรวมไหลขา้มยุง้ไปปะปนกัน
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ได ้  และตอ้งมีความจุมากพอท่ีจะป้อนมวลรวมรอ้นใหก้บัหอ้งผสม (Pugmill Mixer) ได้

อย่างสมํา่เสมอเม่ือโรงงานผสมทําการผสมเต็มกาํลงัผลิต ในแต่ละยุง้ตอ้งมีท่อสาํหรบั

ใหม้วลรวมไหลออกไปขา้งนอก  เพ่ือป้องกนัไมใ่หไ้ปผสมกบัมวลรวมท่ีอยู่ในยุง้อ่ืนๆ  ใน

กรณีท่ีมีมวลรวมในยุง้น้ันๆ มากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.6   ยุง้หินรอ้น (Hot Bin) 

2.4.6  ยุง้เก็บวสัดุผสมแทรก (Mineral Filler Storage Bin) โรงงานผสมตอ้งมียุง้เก็บวสัดุผสม

แทรกต่างหาก  พรอ้มกบัมีเคร่ืองชัง่  หรือเคร่ืองป้อนวสัดุผสมแทรกซ่ึงสามารถควบคุม

ปริมาณวสัดุเขา้สู่หอ้งผสมอยา่งถูกตอ้ง และสามารถปรบัเทียบ (Calibrate) ได ้

 

 

 

 

 

รปูท่ี        ยุง้เก็บวสัดผุสมแทรก ( 
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2.4.7 เคร่ืองเก็บฝุ่น (Dust Collector) โรงงานผสมตอ้งมีเคร่ืองเก็บฝุ่น  สาํหรบัเก็บวสัดุส่วน

ละเอียดหรือฝุ่น ท่ีมีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมท่ีสามารถเก็บฝุ่นกลับไปใชไ้ดอ้ย่าง

สมํา่เสมอหรือนําไปท้ิงไดท้ั้งหมด  หรือบางส่วน  และเคร่ืองเก็บฝุ่นดงักล่าวตอ้งสามารถ

ควบคุมฝุ่นไม่ให้มี ฝุ่นเหลือออกสู่อากาศภายนอกมากจนทําให้เกิดมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดล้อม โรงงานผสมต้องมีเคร่ืองเก็บฝุ่นทั้งชุดหลัก (Primary) และชุดรอง 

(Secondary)  ชุดหลักใหเ้ป็นแบบแหง้ (Dry Type) และชุดรองเป็นแบบเปียก (Wet 

Type) หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพทดัเทียมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.7   เครื่ องเก็บฝุ่ น (Dust Collector) 

 

2.4.8  เคร่ืองวดัอุณหภูมิ (Thermometric Equipment)  โรงงานผสมตอ้งมีเทอรโ์มมิเตอรแ์บบ

แท่งแกว้หุม้ดว้ยปลอกโลหะ  (Armoured Thermometer) หรือแบบอ่ืนใดซ่ึงวดัอุณหภูมิ

ไดร้ะหว่าง  90-200 องศาเซลเซียส ติดตั้งไวท่ี้ท่อส่งแอสฟัลต ์ท่ีตาํแหน่งท่ีเหมาะสม

ใกลท้างออกของแอสฟัลตท่ี์หอ้งผสม  นอกจากน้ีจะตอ้งมีเคร่ืองวดัอุณหภูมิ เช่น เทอรโ์มมิเตอร์

แบบใชป้รอท ชนิดมีหนา้ปัทม ์ (Dial  Scale  Mercury Activated Thermometer) เคร่ืองวดั
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อุณหภูมิแบบแปรความรอ้นเป็นค่าไฟฟ้า (Electric  Pyrometer)  หรือแบบอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสม ติดตั้งท่ีปลายทางออกของมวลรวม เพ่ือใชว้ดัอุณหภูมิของมวลรวมรอ้นท่ีออก

จากหมอ้เผา เคร่ืองวดัอุณหภมิูชนิดใดๆ ท่ีใชต้อ้งมีความสามารถแสดงอุณหภูมิไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง เม่ือมีอตัราการเปล่ียนแปลงอุณหภมิูเร็วกวา่ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.8   เครื่ องวดัอณุหภมิูแอสฟัลต ์

 

2.4.9 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต ์ (Asphalt Control Unit) โรงงานผสมตอ้งมี

ชุดอุปกรณค์วบคุมปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต ์ซ่ึงอาจใชว้ิธีชัง่น้ําหนักหรือวิธีวดัปริมาตรก็

ได ้ แต่ตอ้งสามารถควบคุมปริมาณแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ใชใ้หอ้ยู่ในช่วงท่ีกาํหนดไวใ้นสูตร

ส่วนผสมเฉพาะงาน กรณีใชว้ิธีชัง่น้ําหนัก เคร่ืองชัง่ท่ีใชต้อ้งมีความละเอียดไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 2  ของน้ําหนักแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ตอ้งการใชผ้สม กรณีท่ีใชว้ิธีวดัปริมาตร  มาตร

ท่ีใชว้ดัอตัราการไหลของแอสฟัลต์ซีเมนต์ ท่ีปล่อยเขา้สู่หอ้งผสมจะตอ้งเท่ียงตรง โดย

ยอมใหค้ลาดเคล่ือนจากปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต์ท่ีตอ้งการใชเ้ม่ือเทียบเป็นน้ําหนักไม่

เกินรอ้ยละ 2 
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รปูท่ี 2.9   ชดุอปุกรณค์วบคมุปรมิาณแอสฟัลตซี์เมนต ์

 

 

2.5  ขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรบัโรงงานผสมแบบชุด 

 รปูท่ี 2.10   โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรีตแบบชุด(Batch Type) 
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2.5.1 ถังชัง่มวลรวม (Weigh Box or Hopper) โรงงานผสมแบบชุดตอ้งมีอุปกรณ์สาํหรับชัง่

มวลรวมท่ีปล่อยออกมาแต่ละยุง้ไดอ้ย่างละเอียดถูกตอ้ง ถังชัง่น้ําหนักตอ้งแขวนอยู่กบั

เคร่ืองชัง่ และตอ้งมีขนาดใหญ่พอท่ีจะบรรจุมวลรวมไดเ้ต็มชุด  (Batch) โดยมวลรวมไม่

ลน้ถัง  ถังชัง่น้ําหนักจะต้องวางบนฐานรองรับ (Fulcrum) ซ่ึงวางอยู่บนขอบใบมีด 

(Knife Edge) อยา่งแน่นหนาอีกทีหน่ึง ซ่ึงเม่ือขณะทาํงานฐานรองรบัและขอบใบมีดตอ้ง

ไมเ่คล่ือนตวัออกจากแนวเดิม ประตยุูง้หินรอ้นและถงัชัง่น้ําหนักตอ้งแข็งแรงและไม่รัว่ 

2.5.2 หอ้งผสม (Pugmill Mixer) หอ้งผสมของโรงงานผสมแบบชุดน้ีจะตอ้งเป็นชนิดมีเพลา

ผสมคู่ มีอุปกรณ์ให้ความร้อนห้องผสม และสามารถผลิตแอสฟัลต์ได้ส่วนผสมท่ี

สมํา่เสมอ ประตูปล่อยส่วนผสมเม่ือปิดจะตอ้งปิดสนิทโดยไม่มีวสัดุรัว่ไหล ตอ้งมีเคร่ือง

ตั้งเวลาและควบคุมเวลาการผสมเป็นแบบอัตโนมติัซ่ึงจะควบคุมไม่ใหป้ระตูหอ้งผสม

เปิดจนกว่าจะไดเ้วลาตามท่ีกําหนดไว ้ภายในหอ้งผสมประกอบดว้ยใบพาย (Paddle 

Tip) จาํนวนเพียงพอจดัเรียงตัวกนัอย่างเหมาะสมท่ีจะผสมส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต

ไดอ้ย่างถูกตอ้งสมํา่เสมอระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนังหอ้งผสม จะตอ้งน้อย

กวา่คร่ึงหน่ึงของขนาดมวลรวมกอ้นโตสุด 

2.5.3 เคร่ืองชัง่ (Plant Scale) เคร่ืองชัง่ตอ้งมีความละเอียด ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  0.5 ของมวล

รวมสงูสุดท่ีตอ้งการชัง่  หน้าปัทมเ์คร่ืองชัง่ตอ้งมีขนาดใหญ่พอ  ซ่ึงสามารถอ่านน้ําหนัก

ไดใ้นระยะห่างอย่างน้อย 7 เมตร และตอ้งอยู่ในตําแหน่งท่ีพนักงานควบคุมเคร่ือง

มองเห็นไดช้ัดเจน  หน้าปัดเคร่ืองชัง่มวลรวมจะตอ้งมีเข็มช้ีน้ําหนักแต่ละยุง้ สําหรับ

เคร่ืองชัง่ตอ้งมีตุม้น้ําหนักมาตรฐานหนักตุม้ละ 25 กิโลกรมั  ไม่น้อยกว่า 10 ตุม้ หรือ

มีจาํนวนเพียงพอท่ีจะใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองชัง่ 

2.5.4 ระบบการควบคุมปริมาณมวลรวม และ แอสฟัลตท่ี์ใชผ้สมในแต่ละชุด จะตอ้งเป็นแบบ

อตัโนมติั 
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2.6 ขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรบัโรงงานผสมแบบตอ่เน่ือง 

 

รปูท่ี 2.10  โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรตีแบบตอ่เน่ือง(Continuous Type) 

 

2.6.1 ชุดอุปกรณ์ควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit)  โรงงานผสมแบบน้ีต้องมี

อุปกรณ์ควบคุมปริมาณมวลรวมท่ีไหลออกมาจากยุง้หินรอ้นแต่ละยุง้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

แน่นอน ประกอบดว้ยเคร่ืองป้อนหิน (Feeder) อยู่ภายใตยุ้ง้หินรอ้น สาํหรบัการป้อน

วัสดุผสมแทรกจะตอ้งมีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณต่างหาก  ติดตั้งในตําแหน่งท่ีทําให้

ควบคุมการป้อนวสัดุผสมแทรกลงในหอ้งผสมเพ่ือผสมกับมวลรวมในจังหวะของการ

ผสมแหง้  (Dry Mixing)  ก่อนท่ีจะไปผสมกบัแอสฟัลต์ซีเมนต ์ท่ีจ่ายเขา้มาภายหลงัใน

จงัหวะของการผสมเปียก (Wet Mixing) 

2.6.2 จั งห ว ะ สัมพันธ์ ข อ งกา รค วบ คุมก าร ป้ อนมว ลร วม  แล ะแ อส ฟัลต์ ซี เ มนต ์

(Synchronization of Aggregate and Asphalt Cement Feed)  โรงงานผสมแบบน้ีตอ้งมี

อุปกรณ์ควบคุมการป้อนมวลรวมแต่ละขนาดและแอสฟัลต์ซีเมนต์เขา้สู่หอ้งผสม เป็น

แบบขบัเคล่ือนท่ีสมัพนัธก์นั เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราส่วนผสมท่ีคงท่ีตลอดเวลา 

2.6.3 ชุดหอ้งผสม (Pugmill Mixer Unit)  หอ้งผสมของโรงงานผสมแบบต่อเน่ืองน้ีตอ้งเป็น

แบบทํางานต่อเน่ือง (Continuous Mixer) เป็นชนิดมีเพลาผสมคู่ มีอุปกรณ์ใหค้วาม

รอ้นหอ้งผสม  และสามารถผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตไดส้่วนผสมท่ีสมํา่เสมอ  ใบพาย

จะตอ้งเป็นชนิดปรับมุมใหไ้ปในทางเดียวกนัเพ่ือใหส้่วนผสมเคล่ือนตัวไดเ้ร็ว หรือให้
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กลบัทางกนั เพ่ือถ่วงเวลาใหส่้วนผสมเคล่ือนตัวชา้ลงได ้และหอ้งผสมจะตอ้งมีอุปกรณ์

ควบคุมระดบัของส่วนผสมดว้ย ระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนังหอ้งผสมจะตอ้ง

น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของขนาดมวลรวมกอ้นโตสุด ท่ีหอ้งผสมจะตอ้งมีแผ่นแสดงปริมาตร

ของหอ้งผสม เม่ือมีส่วนผสมบรรจุในหอ้งผสมท่ีความสูงต่างๆ ติดตั้งไวอ้ย่างถาวร 

นอกจากน้ันจะตอ้งมีตารางแสดงอตัราการป้อนวสัดุมวลรวมต่อนาที  เม่ือโรงงานผสม

ทาํงานในอตัราเร็วปกติ 

 

การคาํนวณเวลาในการผสมใหก้าํหนดโดยใชน้ํ้าหนักตามสตูรดงัน้ี คือ 
 

 

 

 

 

เม่ือ     

A   =  ปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดในหอ้งผสม (Pugmill Dead 

Capacity) มีหน่วยเป็นกิโลกรมั 

B   =  ส่วนผสมท่ีออกจากหอ้งผสม (Pugmill Output) มีหน่วยเป็น

กิโลกรมัต่อวินาที 
 

2.6.4 ยุง้พกัส่วนผสม (Discharge Hopper)  โรงงานผสมแบบน้ีตอ้งประกอบดว้ยยุง้สาํหรบัพกั

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีออกมาจากหอ้งผสม  ยุง้พักส่วนผสมน้ีมีประตูเปิดท่ี

ดา้นล่างของยุง้และจะปล่อยส่วนผสมไดเ้ม่ือส่วนผสมเต็มยุง้แลว้ 

2.6.5 สญัญาณแจง้ปริมาณมวลรวมในยุง้หินรอ้นโรงงานผสมตอ้งมีสญัญาณซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบ

ว่าปริมาณมวลรวมในยุ ้งหินร้อน ยังมีปริมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการต่อไปได้

หรือไม่  ถา้ปริมาณมวลรวมยุง้ใดขาดหรือน้อยไป สญัญาณดังกล่าวจะทําใหผู้ค้วบคุม

ทราบทันที ผู ้รับจา้งต้องหยุดการดําเนินการและทําการแกไ้ข จนกว่าผู ้ควบคุมจะ

เห็นสมควร จึงจะอนุญาตใหด้าํเนินการต่อไปได ้

 

 

2.7 การควบคุมการผลิตส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตที่โรงงานผสม 

การดาํเนินการควบคุมการผลิตส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีโรงงานผสม มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

2.7.1 การควบคุมคุณภาพส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  มวลรวมและแอสฟัลตซี์เมนตต์อ้งมี

คุณสมบติัตามขอ้ 1  คุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตอ้งสมํา่เสมอตรงตาม

       เวลาในการผสม (วินาที)    =         
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สูตรส่วนผสมเฉพาะงานท่ีไดก้าํหนดข้ึนสาํหรบัแอสฟัลตค์อนกรีตน้ันๆ สูตรส่วนผสม

เฉพาะงานอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเหตุผลในขอ้ 1.3.5 และ ขอ้ 1.3.6 

2.7.2 การควบคุมเวลาในการผสมส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต   โรงงานผสมตอ้งมีเคร่ืองตั้ง

เวลาและควบคุมเวลาแบบอัตโนมติั ท่ีสามารถตั้งและปรบัเวลาในการผสมแหง้และ

ผสมเปียกไดต้ามตอ้งการ 

สาํหรบัโรงงานผสมแบบชุด ระยะเวลาในการผสมแหง้และผสมเปียกควรใช้

ประมาณ 15 วินาที และ 30 วินาที ตามลาํดบั 

สําหรับโรงงานผสมแบบต่อเน่ือง ระยะเวลาในการผสมใหค้าํนวณจากสูตร

ตามข้อ 2.6.3  ในการผสมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตโดยโรงงานผสมทั้ ง 2 

แบบ  ตอ้งไดส้่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีสมํา่เสมอ  ในกรณีท่ีผสมกันตามเวลาท่ี

กาํหนดไวแ้ลว้   แต่ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตยงัผสมกนัไดไ้ม่สมํา่เสมอตามตอ้งการ 

ก็ให้เพ่ิมเวลาในการผสมข้ึนอีกก็ได้ แต่เวลาท่ีใช้ในการผสมทั้งหมดต้องไม่เกิน 

60  วินาที ทั้งน้ีใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน การกาํหนดเวลาในการผสมของ

โรงงานผสมใดๆใหก้าํหนดโดยการทดสอบหาปริมาณท่ีแอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวม 

ตามวิธีการทดสอบ AASHTO T 195 : Determining Degree of Particle Coating of 

Bituminous-Aggregate Mixtures  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4   ปรมิาณท่ีแอสฟัลตเ์คลือบผิวมวลรวม 

ชั้นทาง แอสฟัลตค์อนกรีต ปริมาณแอสฟัลตเ์คลือบผิวมวลรวมรอ้ยละโดยพ้ืนท่ี 

   พื้ นทาง ไม่น้อยกว่า 90 

ผิวทาง รองผิวทาง ไหล่ทาง ปรบัระดบั ไม่น้อยกว่า 95 

 

 

2.7.3 การควบคุมอุณหภูมิของวัสดุก่อนการผสมและอุณหภูมิของส่วนผสม แอสฟัลต์

คอนกรีต 

2.7.3.1 มวลรวม ก่อนการผสมตอ้งใหค้วามรอ้นจนไดอุ้ณหภูมิ 163±8 องศา

เซลเซียส และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 1 โดยมวล และขณะผสมกับ

แอสฟัลต์ซีเมนต์ จะต้องมีอุณหภูมิตรงตามท่ีระบุไวใ้นสูตรส่วนผสม

เฉพาะงาน 
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2.7.3.2 แอสฟัลต์ซีเมนต์   ขณะเก็บในถังเก็บรอใชง้านตอ้งมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 

100 องศาเซลเซียส เม่ือจะผสมกับมวลรวมตอ้งใหค้วามรอ้นเพ่ิมจนได้

อุณหภมิู 159 ±8 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิท่ีแอสฟัลตซี์เมนต ์มีความ

หนืด 170 ±20 เซนติสโตกส์ (Centistokes)  หรืออุณหภูมิตรงตามท่ี

ระบุไวใ้นสตูรส่วนผสมเฉพาะงาน 

2.7.3.3  แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีผสมเสร็จ  ก่อนออกจากหอ้งผสมจะตอ้งมีอุณหภูมิ

ระหว่าง 121-168 องศาเซลเซียส หรือตามท่ีระบุไวใ้นสูตรส่วนผสม

เฉพาะงาน ถ้ามีอุณหภูมิแตกต่างไปกว่าท่ีกําหนดน้ี หา้มนําส่วนผสม

แอสฟัลตค์อนกรีตดงักล่าวไปใชง้าน 

2.7.3.4  ตอ้งมีการบนัทึกอุณหภมิูของมวลรวมท่ีผ่านหมอ้เผา อุณหภูมิของแอสฟัลต์

ซีเมนต์ขณะก่อนผสมกับมวลรวม และอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีต ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  โดยใช้เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิแบบ

อัตโนมัติ พรอ้มท่ีจะใหต้รวจสอบไดต้ลอดเวลา  และผู ้รับจา้งจะตอ้งส่ง

บันทึกรายการอุณหภูมิดังกล่าวประจําวัน แก่ผู ้ควบคุมงานทุกวันท่ี

ปฏิบติังาน 

2.7.3.5  การวดัอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีอยู่ในรถบรรทุก  ตอ้งใช้

เคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีอ่านอุณหภูมิไดอ้ย่างรวดเร็ว  การวดัอุณหภูมิใหว้ัด

ผ่านรูท่ีเจาะไวข้า้งกระบะรถบรรทุกทั้ง 2  ดา้น ท่ีประมาณก่ึงกลางความ

ยาวของกระบะ  และสูงจากพ้ืนกระบะประมาณ  150 มิลลิเมตร  การวดั

อุณหภมิูใหว้ดัจากรถบรรทุกทุกคนัแลว้จดบนัทึกอุณหภมิูไว ้

 

2.8 การตรวจสอบสมรรถนะการผลิตส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตของโรงงานผสม 

การตรวจสอบสมรรถนะการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของโรงงานผสม ในท่ีน้ี

หมายถึง การตรวจสอบความเท่ียงตรงของระบบการวดัปริมาณวสัดุมวลรวมต่างๆ ตลอดจน

ปริมาณแอสฟัลท์ท่ีผสมว่ามีความแม่นยําตรงตามท่ีปรากฏบนหน้าปัทม์หรือมีความ

คลาดเคล่ือนมากน้อยเพียงใด เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัปรบัแกอ้ตัราการป้อนวสัดุใหไ้ดป้ริมาณ

ตรงตามสูตรเฉพาะงาน(Job – Mix Formula) ท่ีออกแบบไว ้ ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนงานสาํคญัใน

ขัน้ตอนการผลิตส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  

ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของระบบน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองชัง่ ชุดวดัปริมาตรแอสฟัลต ์และหอ้งผสม 

ซ่ึงมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดงัน้ี 

2.8.1 การสอบเทียบเคร่ืองชัง่ (Calibration of Balance) 

เคร่ืองชัง่เป็นอุปกรณป์ระกอบของโรงงานผสมท่ีจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงอยา่งสมํา่เสมอเพ่ือใหก้ารชัง่มวลรวมและแอสฟัลตแ์ต่ละชุดการผสม (Batch) มี 
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ความถูกตอ้ง แม่นยาํ ไดส่้วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตเป็นไปตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน 

(Job Mix formula) ทุกประการ  

การสอบเทียบความแม่นตรงของเคร่ืองชัง่แต่ละชนิดโดยทัว่ไปจะใชห้ลกัการและ

วิธีการเดียวกนั ท่ีแตกต่างกัน คือ น้ําหนักท่ีใชท้ดสอบ และ อตัราการเพ่ิมน้ําหนักขณะ

ทดสอบ เน่ืองจากเคร่ืองชัง่แต่ละชนิดใชน้ํ้าหนักไมเ่ท่ากนั รายละเอียดการสอบเทียบดงัน้ี 

2.8.1.1  อุปกรณท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบ 

(ก) ตุม้น้ําหนักมาตรฐาน 

(ข) ตารางบนัทึกค่า 

2.8.1.2 วิธีการ 

(ก) ตรวจสอบภายในเคร่ืองชัง่ไม่ใหมี้วัสดุคา้งอยู่ และทําการปรับแต่งให ้

น้ําหนักท่ีอ่านใหอ้ยูท่ี่ ศนูย ์(Zero Set) 

(ข) เร่ิมวางตุม้น้ําหนักทีละ 1 ตุม้ รอใหเ้ข็มหรือตัวเลขบนหน้าปัดหยุดน่ิงจึง

บนัทึกค่าน้ําหนักท่ีอ่านไดจ้ากหนา้ปัด แลว้จึงดาํเนินการในลาํดบัต่อไปจน

ครบน้ําหนักตามท่ีตอ้งการ 

(ค) ทาํตาม (ข) อยา่งนอ้ย 3 ครั้ง เพ่ือหาค่า เฉล่ีย 

(ง) สรา้งกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างน้ําหนักตุม้มาตรฐานกบัน้ําหนักท่ีอ่านได้

จริง 

(จ) นําค่า ท่ีได้จากกราฟไปทดสอบชัง่มวลรวม แล้วปล่อยลงหม้อผสม 

(Pugmill Mixer) คลา้ยกบักาํลงัผสมจริง นํามวลรวมท่ีทดสอบน้ีไปชัง่ เพ่ือ

ตรวจสอบความแมน่ตรงของเคร่ืองชัง่อีกครั้ง 

2.8.1.3 ขอ้แนะนํา 

(ก) เพ่ือใหไ้ดก้ราฟความสมัพนัธ์ท่ีจะสรา้งข้ึนมีความละเอียดเพียงพอสาํหรบั

การใชง้าน จึงแนะนําว่า การวางน้ําหนักเพ่ืออ่านค่าเคร่ืองชัง่สําหรับชัง่

แอสฟัลต์และวสัดุผสมแทรก แต่ละครั้งไม่ควรวางเกิน 5 กิโลกรัม/ครั้ง 

ส่วนเคร่ืองชัง่สาํหรบัชัง่มวลรวม ไมค่วรเกิน 100 กิโลกรมั/ครั้ง ทั้งน้ี  

(ข) ก่อนเร่ิมวางตุม้น้ําหนักตอ้งปรบัใหเ้ข็มหรือตวัเลขบนหน้าปัดของเคร่ืองชัง่

อยู่ท่ีตาํแหน่งศูนย ์(Zero Set)ก่อนเสมอ และหลงัจากวางน้ําหนักจนครบ

ตามตอ้งการแลว้ เม่ือถอนน้ําหนักออก หน้าปัดจะตอ้งกลบัมาท่ีตําแหน่ง

ศนูย ์ทุกครั้ง 

(ค) ขณะทําการตรวจสอบเคร่ืองชัง่ ควรใหส้่วนประกอบอ่ืนๆ ของโรงงานผสม 

ทาํงานลกัษณะคลา้ยกบักาํลงัผลิตจริง เช่น เปิด สัน่ ตะแกรง หมุนใบพาย

ในหมอ้ผสม ฯลฯ 

(ง) กราฟความสมัพนัธ์ท่ีไดค้วรจะเป็นกราฟเสน้ตรง หากมีค่าคลาดเคล่ือน

มากจนเกินสมควร  ตอ้งตรวจสอบสภาพเคร่ืองชัง่และแกไ้ขเสียก่อน 
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(จ) เคร่ืองชัง่แบบใช ้Load Cell จะตอ้งวางน้ําหนักทั้งหมดลงในเคร่ืองชัง่เพ่ือตั้ง

ค่ากระแสไฟฟ้าก่อน แลว้จึงทดลองวางตุม้น้ําหนักตามขอ้ 2.8.1.2 (ข) 

(ฉ) ตุม้น้ําหนักมาตรฐาน ตอ้งมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและมีแผนการ

ตรวจสอบน้ําหนักเป็นประจาํอย่างชดัเจน กรณีท่ีไม่มีตุม้น้ําหนักมาตรฐาน 

อาจใช้น้ําหนักอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบได้แทนตามท่ีผู ้ควบคุมงาน

เห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูท่ี 2.11  การตรวจสอบตุม้มาตรฐาน 

 

 รปูท่ี 2.12  ปรบัหนา้ปัดเครื่ องชัง่ใหอ้ย ูท่ี่เลขศนูย ์

 

 

 

 
รปูท่ี 2.13 การวางตุม้นํา้หนักเพ่ือตรวจสอบเครื่ องชัง่  รปูท่ี 2.14  กรณีท่ีใชว้สัดอ่ืุนแทนตุม้นํา้หนักมาตรฐาน 
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รปูท่ี 2.15  ค่านํา้หนักท่ีอ่านไดจ้ากหนา้ปัดเครื่ องชัง่  รปูท่ี 2.16  กราฟท่ีไดจ้ากการตรวจสอบเครื่ องชัง่ 

 

 

2.8.2 การตรวจสอบหมอ้ผสม (Pugmill Mixer)  

หมอ้ผสม (Pugmill Mixer) เป็นอุปกรณป์ระกอบของโรงงานผสมสาํหรบัทาํหน้าท่ี

ผสมมวลรวมรอ้น (Hot Bin) และแอสฟัลตใ์หเ้ขา้กนั  ดงัน้ัน ประสิทธิภาพของหมอ้ผสมจึง

มีผลโดยตรงต่อการเคลือบมวลรวมของแอสฟัลต ์การตรวจสอบหมอ้ผสมมีดงัน้ี 

2.8.2.1 ตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะของหมอ้ผสม ช่ือบริษัทผูผ้ลิต 

2.8.2.2 ตรวจสอบกําลังผสมต่อครั้ง ปริมาณท่ีผสมแต่ละครั้ง (Batch) ตอ้งทําตาม

คาํแนะนําของบริษัทผูผ้ลิตเพ่ือใหก้ารผสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.8.2.3 ตรวจสอบรอบของเคร่ืองผสม 

2.8.2.4 ตรวจสอบจาํนวนและสภาพใบพายผสม  

2.8.2.5 ตรวจสอบช่องวา่งระหวา่งใบพายและหมอ้ผสม ตอ้งตั้งใหมี้ระยะห่างไมม่ากกว่า

คร่ึงหน่ึงของขนาดมวลรวมกอ้นโตสุด 

2.8.2.6 ตรวจสอบการปิดของหมอ้ผสม หมอ้ผสมตอ้งปิดสนิท เพ่ือมิใหม้วลรวมละเอียด

หรือแอสฟัลตไ์หลออกจากหมอ้ผสม 
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รปูท่ี 2.17   การตรวจสอบรายละเอียดของหมอ้ผสม 

 
รปูท่ี 2.18  การตรวจสอบรายละเอียดของหมอ้ผสม 

 

ใบพายหมอ้ผสม 

ระบบทดกาํลงัของมอเตอร ์

กาํลงัของหมอ้ผสม 
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รปูท่ี 2.19 ตรวจช่องวา่งระหวา่งใบพายและหมอ้ผสม รปูท่ี 2.20  การตรวจสอบช่องเปิดของหมอ้ผสม 

 

 
รปูท่ี 2.21  การทดลองปลอ่ยวสัดตุามค่านํา้หนักท่ีปรบัเทียบตามกราฟท่ีไดจ้ากการตรวจสอบเครื่ องชัง่
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รปูท่ี 2.22   การนาํวสัดท่ีุทดลองปล่อยลงหมอ้ผสมมาชัง่ตรวจสอบค่านํา้หนักอีกครัง้ 

 

 

รปูท่ี 2.23   นาํวสัดท่ีุทดลองปล่อยลงหมอ้ผสมมารอ่นตรวจสอบส่วนคละเพ่ือเทียบกบัสตูรส่วนผสม

เฉพาะงานท่ีออกแบบไว ้
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รปูท่ี 2.24    สรปุกระบวนการการผลิตแอสฟัลตค์อนกรตี 

 

กระบวนการการผลิตแอสฟัลตค์อนกรีต (รปูท่ี 2.24) 

1. กองวสัดุมวลรวม 

2., 3. ยุง้หินเย็น 

4. ใหค้วามรอ้นมวลรวม 

5. ตะแกรงคดัขนาดมวลรวม 

6. วดัปริมาณมวลรวม 

7. Asphalt Cement เก็บรวมในถงับรรจุท่ีอุณหภมิู < 100
 0
C 

8. ใหค้วามรอ้น และวดัปริมาณ Asphalt Cement ท่ีอุณหภมิู 159+8
 0
C 

9. ส่วนผสมมวลรวมรอ้น+Asphalt Cement รอ้น และ การนําไปใชง้าน 
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2.9 การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต 

การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากโรงงานผสมไปยังสถานท่ีก่อสรา้ง ตอ้งใช้

รถบรรทุกท่ีเตรียมไวแ้ลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้ 3.1  ในการขนส่งจะตอ้งมีผา้ใบ หรือแผ่นวสัดุอ่ืนใด

ท่ีใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม คลุมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  เพ่ือรกัษาอุณหภูมิและป้องกนัน้ําฝน

หรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.25   รถบรรทกุท่ีขนส่งส่วนผสมวสัดรุอ้นจากโรงงานตอ้งมีผา้ใบคลมุ

ตลอดเวลา 
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บทท่ี 3 
เครื่องจักรและเครือ่งมือ 

ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบสภาพ  จํานวนเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือทุกชนิดท่ีผูร้ับจา้ง

จะต้องมีและนํามาใช้งานว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือ มีสภาพพร้อมใชง้านได้ดี  โดยต้องทําการ

ปรบัเทียบ(Calibrated) ใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้ง และ ควบคุมใหมี้การบาํรุงรกัษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือทุก

ชนิด ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอตลอดเวลาใชง้าน 

เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

3.1 รถบรรทุก (Haul Truck) 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3.1   รถบรรทกุ (Haul Truck) 

ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบว่า ผูร้ับจา้งไดเ้ตรียมรถบรรทุกไวใ้นจํานวนท่ีเพียงพอกับ

กาํลงัผลิตของโรงงานผสม และ ความสามารถในการปขูองเคร่ืองปู  ทั้งน้ี  เพ่ือใหก้ารก่อสรา้ง

ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตดําเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองมากท่ีสุดในแต่ละวันท่ีปฏิบัติงาน  โดย

พิจารณาจากกําลังผลิตของโรงงานผสม  ความจุของรถบรรทุกแต่ละคัน เวลาในการบรรจุ

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงรถบรรทุก ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง เวลาในการรอ 

การเทส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตลงในเคร่ืองป ู ความสามารถในการปขูองเคร่ืองป ูและ อ่ืนๆ

พรอ้มตรวจสอบสภาพกระบะของรถบรรทุกวา่จะตอ้งไมร่ัว่  พ้ืนภายในกระบะตอ้งเป็นแผ่นโลหะ

เรียบ สะอาด ปราศจากวสัดุท่ีไมพึ่งประสงคอ่ื์นๆ ตกคา้งอยู ่  ก่อนใชข้นส่งส่วนผสมแอสฟัลต ์
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คอนกรีตจะตอ้งสัง่ใหผู้ร้ับจา้งพ่นหรือเคลือบภายในกระบะบางๆ ดว้ยน้ําสบู่ น้ําปูนขาว หรือ

สารเคมีเคลือบชนิดอ่ืนท่ีมีน้ําผสมไม่เกินรอ้ยละ 5 เท่าน้ัน หา้มใชน้ํ้ามนัเบนซิน น้ํามนัก๊าด 

น้ํามนัดีเซล หรือน้ํามนัประเภทเดียวกนั  โดยก่อนบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงกระบะ 

ใหย้กกระบะเพ่ือเทวสัดุหรือสารเคลือบท่ีอาจมีมากเกินความจาํเป็นออกใหห้มดก่อน และ ใน

การขนส่งทุกครั้ง เพ่ือรกัษาอุณหภมิูและป้องกนัน้ําฝนหรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ  ตอ้งมีผา้ใบหรือแผ่น

วสัดุอ่ืนใดท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมคลุมส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตใหมิ้ดชิด แน่นหนาดว้ย 

3.2 เครื่องปู (Paver or Finisher)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3.2  เครื่ องปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตี (Paver or Finisher) 

เคร่ืองปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจะตอ้งเป็นแบบขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตัวเองโดยจะเป็น

ชนิดลอ้เหล็กตีนตะขาบ หรือชนิดลอ้ยางท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า   มีกําลังมากพอและสามารถ

ควบคุมความเร็วในการเคล่ือนท่ีไดอ้ย่างสมํา่เสมอ  ทั้งในขณะท่ีเคล่ือนไปพรอ้มกบัรถบรรทุก

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและในขณะเคล่ือนตัวไปตามลําพัง เคร่ืองปูจะตอ้งสามารถปรับ

ความเร็วการปไูดห้ลายอตัรา  และปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตไดค้วามลาดถูกตอ้งตามแบบ 

3.2.1 ส่วนขับเคล่ือน (Tractor Unit) ประกอบด้วยเคร่ืองยนต์ตน้กําลังมีอุปกรณ์ควบคุม

ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ (Governor) ใหค้งท่ีระหว่างทํางาน กระบะบรรจุส่วนผสม

แอสฟัลตค์อนกรีต (Hopper) จะตอ้งเป็นแบบขา้งกระบะหุบได ้ สายพานป้อนส่วนผสม

แอสฟัลต์คอนก รีต  (S l a t  Conve yo r ) เก ลียว เก ล่ียจ่ ายส่ วนผสมแอสฟัลต์

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

40 

คอนกรีต  (Auger หรือ Screw Conveyor) แยกเป็น 2 ขา้ง ซา้ยและขวา  ซ่ึงสามารถ

แยกทํางานเป็นอิสระแก่กันได้ ประตูควบคุมการไหล (Flow Gate)  ของส่วนผสม

แอสฟัลตค์อนกรีตสามารถปรบัระดบัความสงูของช่องประตไูด ้ 

3.2.2 ส่วนเตารีด (Automatic Screed Unit) ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมความหนา 

(Thickness Control) อุปกรณค์วบคุมความลาดเอียงท่ีผิว (Crown Control) อุปกรณใ์ห้

ความรอ้นแผ่นเตารีด (Screed Heater) แผ่นเตารีด (Screed Plate) และอุปกรณ์

ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น ระบบการควบคุมความลาดชนั  (Grade Control) และระดับ

แอสฟัลตค์อนกรีตควรเป็นแบบอตัโนมติั โดยอาจเป็นแบบ  

ก. Erected Grade Line  

ข. Mobile String Line  

ค. Ski   

ง. Floating Beam หรือ  

จ. Joint-matching Shoe  

สาํหรบัแบบ ข. แบบ ค. และแบบ ง. ตอ้งมีความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร แผ่นเตารีด

จะตอ้งมีความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และสามารถขยายไดย้าวไม่น้อยกว่า 3.5 

เมตร แผ่นเตารีดจะตอ้งตรงแนวและไดร้ะดบั ไม่บิดงอหรือสึกหรอมากเกินสมควร ไม่

สึกเป็นหลุม มีระบบการอดัแอสฟัลต์คอนกรีตขั้นตน้เป็นแบบสัน่สะเทือน (Vibratory 

Screed) หรือแบบคานกระแทก (Tamper Bar) หรือเป็นทั้ง 2 แบบ  ประกอบกนั ซ่ึง

สามารถปรบัความถ่ีของการสัน่สะเทือนหรือการกระแทกไดต้ามตอ้งการ สาํหรบัแบบ

คานกระแทกจะต้องมีระยะห่างระหว่างแผ่นเตารีดกับคานกระแทก 0.25-0.50 

มิลลิเมตร  ผิวของคานกระแทกดา้นล่างท่ีใชอ้ัดแอสฟัลต์คอนกรีตตอ้งอยู่ในสภาพดี 

และไมสึ่กหรอมากกวา่คร่ึงหน่ึงของขนาดความหนาของใหม ่

3.3 รถเกล่ียปรบัระดบั (Motor Grader) 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3.3  รถเกล่ียปรบัระดบั (Motor Grader) 
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รถเกล่ียปรับระดับน้ีถา้จาํเป็นตอ้งนํามาใชง้าน จะตอ้งเป็นชนิดขบัเคล่ือนไดด้ว้ย

ตัวเอง  มีลอ้ยางผิวเรียบ มีใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และมีความยาวของช่วงเพลา 

(Wheel Base) ไมน่อ้ยกวา่ 4.8 เมตร การใชง้านใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 

 

3.4 เครื่องจกัรบดทบั 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3.4   เครื่ องจกัรบดทับ 

 

เคร่ืองจักรบดทับทุกชนิดจะตอ้งเป็นแบบขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตัวเอง ตอ้งมีน้ําหนักและ

คุณสมบติัอ่ืนๆ ถูกตอ้งตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดท่ีกาํหนดสาํหรบัเคร่ืองจกัรบดทับแต่ละ

ชนิด  น้ําหนักในการบดทบัของเคร่ืองจกัรบดทบัแต่ละชนิดจะตอ้งเหมาะสมกบัชนิดและลกัษณะ

ของส่วนผสมความหนาของชั้นท่ีปู ขั้นตอนการบดทับและอ่ืนๆ เคร่ืองจกัรบดทับตอ้งมีจาํนวน

เพียงพอท่ีจะอาํนวยใหก้ารก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตดาํเนินไปไดโ้ดยปกติไม่ติดขดัหรือ

หยุดชะงกั เพ่ือใหไ้ดช้ั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความแน่น ความเรียบ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ตามกาํหนด การกาํหนดน้ําหนักเคร่ืองจกัรบดทบั น้ําหนักในการบดทบัของเคร่ืองจกัรแต่ละคนั 

ตลอดจนการเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองจกัรบดทบัจากจาํนวนขั้นตํา่ท่ีกาํหนดไว ้ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผู ้

ควบคุมงาน เคร่ืองจักรบดทับจะต้องประกอบดว้ยเคร่ืองจักรชนิดต่างๆ  ซ่ึงตอ้งได้รับการ

ตรวจสอบและอนุมติัใหใ้ชไ้ดจ้ากผูค้วบคุมงานก่อน โดยมีจาํนวนอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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ก. รถบดลอ้เหล็กชนิด 2 ลอ้ ไม่นอ้ยกว่า 1 คนั และรถบดสัน่สะเทือน 1 คนั หรือ ในกรณีท่ีไม่

มีรถบดสัน่สะเทือน ตอ้งมีรถบดลอ้เหล็กชนิด  2 ลอ้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 คนั  

ข. รถบดลอ้ยาง ไมน่อ้ยกวา่ 3 คนั  

             รายละเอียดของเคร่ืองจกัรชนิดต่างๆ เป็นดงัน้ี 

3.4.1 รถบดลอ้เหล็ก 2 ลอ้ (Steel-Tired Tandem Roller) ตอ้งมีขนาดน้ําหนักไม่น้อยกว่า 8 

ตัน และสามารถเพ่ิมน้ําหนักไดจ้นมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน จะตอ้งมีน้ําหนักต่อ

ความกวา้งของลอ้รถบดไม่น้อยกว่า  37.9 กิโลกรมัต่อเซนติเมตร รถบดจะตอ้งอยู่ใน

สภาพดี  สามารถขบัเคล่ือนเดินหน้าและถอยหลังได ้การขบัเคล่ือนไปขา้งหน้า  การ

หยุด และการถอยหลงัจะตอ้งเรียบสมํา่เสมอ ลอ้เหล็กทั้ง 2 ลอ้  จะตอ้งตรงตามแนว  ท่ี

ผิวลอ้เหล็กจะตอ้งเรียบไม่เป็นร่อง (Groove) ลึกเป็นหลุมหรือเป็นรอยบุ๋ม  (Pit)  สลกั

ยึดลอ้ (king Pin) และลูกปืนลอ้ (Wheel Bearing) ตอ้งไม่สึกหรอมากเกินไปจนทาํให้

ลอ้หลวม ตอ้งมีถังน้ํา  มีระบบฉีดน้ํา  (Sprinkler System) มีอุปกรณ์คราดผิวลอ้เหล็ก 

(Scraper)  และแผ่นวสัดุสาํหรบัซึมซบัน้ําและเกล่ียกระจายน้ําสาํหรบัเล้ียงลอ้รถบดท่ีใช้

การไดดี้ และถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ เพ่ือป้องกนัไม่ใหส้่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดลอ้

ขณะบดทบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3.5   รถบดลอ้เหล็ก 2 ลอ้ (Steel-Tired Tandem Roller) 
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3.4.2 รถบดสัน่สะเทือน (Vibratory Roller) ตอ้งมีขนาดน้ําหนักไม่น้อยกว่า 4 ตนั  สาํหรบัชั้น

ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และตอ้งมีขนาดน้ําหนักไม่

นอ้ยกวา่ 6 ตนั สาํหรบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีความหนาตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรข้ึน

ไป โดยอาจเป็นแบบสัน่สะเทือนลอ้เดียวหรือสองลอ้ก็ได ้ตอ้งมีความถ่ีการสัน่สะเทือน 

(f requency)  ไม่น้อยกว่า  33 เ ฮิรตซ์ (2,000 รอบต่อนาที)  และมีระยะ

เตน้  (Amplitude) ระหว่าง 0.20-0.80 มิลลิเมตร มีน้ําหนักต่อความกวา้งของรถบด

ไมน่อ้ยกวา่ 22 กิโลกรมัต่อเซนติเมตร  รถบดจะตอ้งอยู่ในสภาพดี  สามารถบดทบัโดย

การเดินหน้าและถอยหลังได ้  การขบัเคล่ือนไปขา้งหน้า  การหยุดและการถอยหลัง

จะตอ้งเรียบสมํา่เสมอ  ลอ้ทั้ง 2  จะตอ้งตรงแนว  ท่ีผิวลอ้เหล็กจะตอ้งเรียบ  ไม่ลึกเป็น

หลุมหรือเป็นรอยบุ๋ม สลกัลอ้และลกูปืนลอ้ตอ้งไมสึ่กหรอมากเกินไป  จนทาํใหล้อ้หลวม 

ตอ้งมีถังน้ํา มีระบบฉีดน้ํา  มีอุปกรณ์คราดผิวลอ้ และแผ่นวสัดุสําหรับซึมซับน้ําและ

เกล่ียกระจายน้ําเล้ียงลอ้รถบด เพ่ือป้องกนัไม่ใหส้่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตติดลอ้ขณะ

บดทบั มีระบบการสัน่สะเทือนท่ีอยูใ่นสภาพดี 

3.4.3  รถบดลอ้ยาง (Pneumatic-Tired Roller) ตอ้งมีขนาดน้ําหนักไม่น้อยกวา่ 10 ตนั  และ

สามารถเพ่ิมน้ําหนักได ้มีลอ้ยางไม่น้อยกว่า 9 ลอ้ ลอ้รถบดตอ้งเป็นชนิดผิวหน้าเรียบ 

มีขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางของลอ้  (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร มี

ผิวหน้าลอ้ยางกวา้งไม่น้อยกว่า 225 มิลลิเมตร มีขนาดและจาํนวนชั้นผา้ใบเท่ากนัทุก

ลอ้ ส่วนลอ้และเพลาเคล่ือนตวัข้ึนลงไดอิ้สระอย่างน้อย 1 แถว มีแรงอดัท่ีผิวหน้าสมัผัส

ของลอ้รถบดขณะบดอดัไม่มากกว่า 620 กิโลปาสกาล (90 ปอนดต่์อตารางน้ิว)  และ

ตอ้งมีถงัน้ํา มีระบบฉีดน้ํา มีอุปกรณค์ราดผิวลอ้ยาง และแผ่นวสัดุสาํหรบัซึมซบัน้ําและ

เกล่ียกระจายน้ําสาํหรบัเล้ียงลอ้รถบดท่ีใชไ้ดดี้และถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ เพ่ือป้องกัน

ไม่ใหส้่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดลอ้ขณะบดทับ รถบดลอ้ยางขณะใชง้านจะตอ้งมี

ความดันลมยางเท่ากนัทุกลอ้ โดยอนุญาตใหมี้ความดนัลมยางแต่ละลอ้แตกต่างกนัได้

ไมเ่กิน  35 กิโลปาสกาล (5 ปอนดต่์อตารางน้ิว) 
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รปูท่ี 3.6   รถบดลอ้ยาง (Pneumatic-Tired Roller)  

 

3.5  เครื่องพ่นแอสฟัลต ์(Asphalt Distributor) 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3.7   เครื่ องพ่นแอสฟัลต ์(Asphalt Distributor) 
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เคร่ืองพ่นแอสฟัลต ์ ตอ้งเป็นชนิดขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเองมีถงับรรจุแอสฟัลตติ์ดตั้งบน

รถบรรทุกหรือรถพ่วง และประกอบดว้ยอุปกรณท่ี์จาํเป็นในการใชง้าน ดงัน้ี  

3.5.1  ไมว้ดั (Dipstick) หรือเคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลตใ์นถงั 

3.5.2  หวัเผาใหค้วามรอ้นแอสฟัลต ์(Burner)  

3.5.3  เทอรโ์มมิเตอรว์ดัอุณหภมิูแอสฟัลต ์(Thermometer)  

3.5.4  ป๊ัมแอสฟัลต ์(Asphalt Pump) 

3.5.5  เคร่ืองตน้กาํลงัหรือเคร่ืองทา้ย (Power Unit)  

3.5.6  ท่อพ่นแอสฟัลต ์(Spray Bar) พรอ้มหวัฉีด (Nozzle) 

3.5.7  ท่อพ่นแอสฟัลตแ์บบมือถือ (Hand Spray)  

3.5.8  อุปกรณว์ดัปริมาณการพ่นแอสฟัลต ์(Bitumeter)  

3.5.9  ถงับรรจุแอสฟัลตบ์นรถ (Asphalt Tank) 

3.5.10 เคร่ืองพ่นแอสฟัลต์ตอ้งมีระบบหมุนเวียน (Circulating System) มีป๊ัมแอสฟัลต์ท่ี

สามารถใชไ้ดดี้ ตั้งแต่กบัแอสฟัลตเ์หลวจนถึงแอสฟัลตซี์เมนต ์และตอ้งทาํงานไดด้งัน้ี  

3.5.10.1 ดดูแอสฟัลตเ์ขา้ถงัได ้

3.5.10.2 หมุนเวียนแอสฟัลตใ์นท่อพ่นแอสฟัลต ์และในถงับรรจุแอสฟัลตไ์ด ้

3.5.10.3 พ่นแอสฟัลตผ่์านทางท่อพ่นแอสฟัลต ์หรือผ่านท่อพ่นแอสฟัลตแ์บบมือถือได ้

3.5.10.4 ดดูแอสฟัลตจ์ากถงับรรจุหรือท่อพ่นแอสฟัลตแ์บบมือถือเขา้สู่ถงัได ้

3.5.10.5 ป๊ัมแอสฟัลต์จากถังบรรจุประจํารถพ่นแอสฟัลต์ไปยังถังเก็บแอสฟัลต์

ภายนอกได ้

3.5.10.6 เคร่ืองตน้กาํลงัหรือเคร่ืองทา้ย ตอ้งมีมาตรบอกความดนั หรือ อ่ืนๆ 

3.5.11 เคร่ืองป๊ัมแอสฟัลต ์ตอ้งติดเคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลตท่ี์ผ่านป๊ัม  โดยวดัเป็นรอบหรือวดั

เป็นความดนั หรืออ่ืนๆ 

3.5.12 ท่อพ่นแอสฟัลต์ อาจประกอบดว้ยท่อหลายท่อนต่อกัน มีหัวฉีดติดตั้งโดยมีระยะห่าง

ระหว่างหวัฉีดเท่าๆ กนั หวัฉีดปรบัทํามุมกบัท่อพ่นแอสฟัลต์ได ้และตอ้งมีอุปกรณปิ์ด

เปิดได ้ ท่อพ่นแอสฟัลต์ตอ้งเป็นแบบท่ีแอสฟัลต์หมุนเวียนผ่านได ้เม่ือใชง้านตอ้งมี

ความดนัสมํา่เสมอตลอดความยาวของท่อและสามารถปรบัความสูงและความกวา้งใน

การพ่นแอสฟัลตไ์ด ้

3.5.13 ท่อพ่นแอสฟัลตแ์บบมือถือท่ีเคล่ือนท่ีไดอิ้สระ ตอ้งเป็นแบบใชห้วัฉีด  ใชพ้่นแอสฟัลตบ์น

พ้ืนท่ีท่ีรถพ่นแอสฟัลตเ์ขา้ไปไมไ่ด ้

3.5.14 อุปกรณ์วดัปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ ประกอบดว้ยลอ้วดัความเร็ว (ลอ้ท่ีหา้) ต่อสาย

เช่ือมไปยงัมาตรวดัความเร็วในเก๋งรถ    มาตรวดัความเร็วน้ีตอ้งวดัความเร็วเป็นเมตร

ต่อนาที    หรือฟุตต่อนาที พรอ้มทั้งน้ีมีตวัเลขบอกระยะทางรวมท่ีรถวิ่ง 
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3.5.15 ถงับรรจุแอสฟัลต์บนรถ เป็นชนิดมีฉนวนหุม้ป้องกนัความรอ้น ภายในถังประกอบดว้ย

ท่อนําความรอ้นจากหวัเผา (หน่ึงหวัเผาหรือมากกว่า) มีแผ่นโลหะช่วยกระจายความ

รอ้น มีท่อระบายแอสฟัลต ์ ท่ีถงัตอ้งมีเคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลตเ์ป็นแบบไมว้ดั หรือเข็ม

วดับอกปริมาณหรือทั้งสองชนิด  มีเทอรโ์มมิเตอรว์ดัอุณหภูมิเป็นแบบหน้าปัทม ์(Dial) 

หรือแบบแท่งแกว้หุม้ดว้ยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรือทั้งสองชนิด  ท่ี

อ่านไดล้ะเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส 

3.5.16 อุปกรณส์าํหรบัเคร่ืองพ่นแอสฟัลต์ต่างๆเหล่าน้ี  ก่อนนําไปใชง้านตอ้งตรวจสอบใหอ้ยู่

ในสภาพใชง้านไดดี้ การตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ตอ้งดําเนินการตามวิธีท่ี

กาํหนด ซ่ึงแอสฟัลตท่ี์พ่นออกมาจะตอ้งมีปริมาณสมํา่เสมอตลอดความกวา้งและความ

ยาวและเม่ือตรวจสอบโดยวิธีทดสอบหาปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีลาดตามขวางและ

ตามยาว จะตอ้งถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดกล่าวคือปริมาณแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ลาดตามขวาง

คลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ 17  และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีลาดตามยาว

คลาดเคล่ือนไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 15  ตามลาํดบั 

3.6  เครื่องจกัรและเครื่องมือทาํความสะอาดพ้ืนที่ที่จะก่อสรา้ง 

3.6.1 รถบรรทุกน้ํา (Water Truck) ตอ้งอยูใ่นสภาพดี มีท่อพ่นน้ําและอุปกรณฉี์ดน้ําท่ีใชก้าร

ไดดี้ 

3.6.2 เคร่ืองกวาดฝุ่น (Rotary Broom) อาจเป็นแบบลาก แบบขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเองหรือ

แบบติดตั้งท่ีรถไถนา (Farm Tractor) หรือรถอ่ืนใด แต่ตอ้งเป็นแบบไมก้วาดหมุน โดย

เคร่ืองกล ขนไมก้วาดอาจทาํดว้ยไฟเบอร ์ ลวดเหล็ก ไนล่อน หวาย หรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูค้วบคุมงาน ทั้งน้ีตอ้งมีประสิทธิภาพพอท่ีจะทาํให้

พ้ืนท่ีท่ีจะก่อสรา้งสะอาด 

3.6.3  เคร่ืองเป่าลม (Blower) เป็นแบบติดตั้งท่ีรถไถนาหรือรถอ่ืนใด มีใบพดัขนาดใหญ่ ให้

กาํลงัลมแรงและมีประสิทธิภาพพอเพียงท่ีจะทาํใหพ้ื้นท่ีท่ีจะก่อสรา้งสะอาด 

3.7  เครื่องมือประกอบ 

3.7.1  เคร่ืองมือบดทบัแบบสัน่สะเทือนขนาดเล็ก (Small Vibratory Compactor) ตอ้งมีขนาด

น้ําหนักเหมาะสมท่ีจะใชบ้ดทับแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีรถบดไม่สามารถเขา้ไป

ดาํเนินการได ้ หรือใชใ้นงานซ่อมขนาดเล็ก การใชง้านใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคุม

งาน 

3.7.2  เคร่ืองมือกระทุง้แอสฟัลตค์อนกรีต (Hand Tamper) ตอ้งเป็นแบบและมีขนาดน้ําหนัก

เหมาะสม ท่ีจะใชก้ระทุง้อดัแอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณท่ีเคร่ืองบดทบัขนาดเล็กเขา้ไปบด

ทบัไมไ่ด ้หรือใชง้านซ่อมขนาดยอ่ย การใชง้านใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 
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3.7.3  เคร่ืองมือตดัรอยต่อ อาจเป็นแบบติดกบัรถบดลอ้เหล็กหรือเป็นแบบรถเข็นขนาดเล็ก 

หรือจะมีทั้ง 2 แบบก็ได ้หรือมีแบบอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถตดัแนวรอยต่อไดเ้รียบรอ้ย ทั้งน้ีให้

อยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 

3.7.4 เคร่ืองมือเจาะตวัอยา่ง อาจเป็นชนิดใชเ้คร่ืองยนตห์รือใชไ้ฟฟ้าท่ีสามารถใชเ้จาะตวัอยา่ง

ท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 100 มิลลิเมตร ไดอ้ยา่งเรียบรอ้ย 

3.7.5 ไมบ้รรทดัวดัความเรียบ (Straight-edge)  ตอ้งเป็นไมบ้รรทดัวดัความเรียบท่ีมีขนาด

เหมาะสม มีความยาว 3.00 เมตร 

หากมีการนําเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณอ่ื์นใด นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว ้

น้ี มาใชง้าน ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นว่ามีความสาํคญั และ 

จาํเป็นเท่าน้ัน 

 

   

รปูท่ี 3.8   รถบรรทกุนํา้ (water truck) 

 

 รปูท่ี 3.9   เครื่ องกวาดฝุ่ น (rotary broom) 

 

   

รปูท่ี 3.10   เครื่ องเป่าลม (Blower)  รปูท่ี 3.11  เครื่ องมือบดทบัแบบสัน่สะเทือนขนาดเล็ก 
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รปูท่ี 3.12  เครื่ องมือกระทุง้แอสฟัลตค์อนกรตี  รปูท่ี 3.13  เครื่ องมือตดัรอยตอ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รปูท่ี 3.14  เครื่ องมือเจาะตวัอยา่ง  รปูท่ี 3.15  ไมบ้รรทดัวดัความเรยีบ 
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บทท่ี 4 
การเตรียมพ้ืนที่กอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 4.1   การตรวจสอบความหนาแน่นบดอดัของชัน้พ้ืนทาง 

 

 

4.1  รองพ้ืนทาง พ้ืนทาง หรือ ไหล่ทาง  

4.1.1 รองพ้ืนทาง พ้ืนทาง หรือ ไหล่ทาง จะตอ้งเรียบสมํา่เสมอ  ไดร้ะดบัและความลาดตาม

รูปแบบก่อนทําชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ  กรณีรองพ้ืนทางหรือพ้ืนทางหรือไหล่

ทางมีความเสียหายเป็นคล่ืน เป็นหลุมบ่อ มีจุดอ่อนตัว (Soft Spot)  หรือไม่ถูกตอ้ง

ตามรปูแบบ ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน 

4.1.2 พ้ืนทางหรือไหล่ทาง ท่ีมี ไพรมโ์คท (Prime Coat )หลุดหรือเสียหาย ตอ้งแกไ้ขใหม่ให้

เรียบรอ้ยตามวิธีการท่ีผูค้วบคุมงานกาํหนด แลว้ท้ิงไวจ้นครบกาํหนดเวลาบ่มตัวของ

แอสฟัลตท่ี์ใชซ่้อมก่อน  จึงทาํชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบัได ้
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4.1.3 พ้ืนทางหรือไหล่ทางท่ีทํา ไพรมโ์คท ท้ิงไว ้มีผิวหลุดเสียหาย เป็นพ้ืนท่ีต่อเน่ืองมาก

เกินกวา่ท่ีจะซ่อมตามขอ้ 4.3 ใหไ้ดผ้ลดี ใหพิ้จารณาคราด (Scarify) พ้ืนทางหรือไหล่

ทางน้ัน แลว้บดทับใหม่ใหไ้ดค้วามแน่นตามท่ีกาํหนด  แลว้ทําไพรมโคทใหมท้ิ่งไวจ้น

ครบกําหนดเวลาบ่มตัวของแอสฟัลต์ท่ีใชท้ําไพรมโคทก่อน จึงทําชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตทบัได ้

4.1.4 พ้ืนทางหรือไหล่ทางท่ีทําไพรมโคทท้ิงไวน้าน โดยไม่ไดท้ําชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ตามขั้นตอนการก่อสรา้งปกติ  แต่ไพรมโ์คทไม่หลุดเสียหายก่อนทาํชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตทบัอาจพิจารณาใหท้าํแทคโคท  (Tack Coat) โดยใหด้าํเนินการตาม มทช.

227-2545 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) ทั้งน้ีใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผู ้

ควบคุมงาน 

4.1.5 รองพ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือ ผิวทางลาดยางเดิมท่ีจะทําชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตทบั ตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่น วสัดุสกปรก หรือวสัดุไมพึ่งประสงคอ่ื์นๆ ปะปน 

4.1.6 รองพ้ืนทาง พ้ืนทาง หรือ ไหล่ทาง ท่ีจะทําชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทบัตอ้งทาํความ

สะอาดโดยการกวาดฝุ่น วสัดุหลุดหลวม ทรายท่ีสาดทบัไพรมโ์คท สาํหรบัพ้ืนทางหรือ

ไหล่ทางออกจนหมดดว้ยเคร่ืองกวาดฝุ่น ตอ้งปรบัอตัราเร็วการหมุนและน้ําหนักกดท่ี

กดลงบนรองพ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทางหรือผิวทางลาดยางเดิมใหพ้อดี โดยไม่ทาํใหร้อง

พ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จแลว้ใหใ้ชเ้คร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่น

หรือวสัดุท่ีหลุดหลวมออกจนหมด 

4.1.7 กรณีท่ีท่ีพ้ืนทาง หรือ ไหล่ทาง ท่ีจะทําชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับมีคราบฝุ่นหรือ

วสัดุจบัตวัแข็งอยู ่ใหก้าํจดัคราบแข็งดงักล่าวออกโดยการใชเ้คร่ืองมือใดๆ ท่ีเหมาะสม

ตามท่ีผูค้วบคุมงานกําหนดหรือเห็นชอบ  ขูดออก  ลา้งใหส้ะอาด ท้ิงไวใ้หแ้หง้  ใช้

เคร่ืองกวาดฝุ่นกวาด แลว้ใชเ้คร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวสัดุท่ีหลุดหลวมออกใหห้มด 

4.2  ผิวทางลาดยางเดิม   

4.2.1 ผิวทางลาดยางเดิมท่ีจะทําชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับมีผิวหน้าไม่สมํา่เสมอ  หรือ

เป็นคล่ืน และไม่มีการทําชั้นปรับระดับ ใหป้รับแต่งใหส้มํา่เสมอ ถา้มีหลุมบ่อ รอย

แตก  จุดอ่อนตวัหรือความเสียหายของชั้นทางใดๆ จะตอ้งตดั หรือขุดออก แลว้ปะซ่อม 

หรือขุดซ่อมแลว้แต่กรณี แลว้บดทับใหแ้น่นและมีผิวหน้าท่ีเรียบสมํา่เสมอ โดยใหมี้

ระดับและความลาดถูกตอ้งตามแบบ วสัดุท่ีนํามาใชจ้ะตอ้งมีคุณภาพดี ขนาดและ

ปริมาณวสัดุท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะความเสียหายและพ้ืนท่ีท่ีจะซ่อม 

4.2.2 งานเสริมผิวทาง (Overlay) ดว้ยแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางเดิมซ่ึงเกิดการ

ยุบตัว  Sag and Depression) หรือเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง แต่ไม่ใช่จุดอ่อนตัว ให้

ดาํเนินการดงัน้ี 
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4.2.2.1  กรณียุบตัวหรือเป็นแอ่งลึกไม่เกิน 30 มิลลิเมตร  อาจแยกปูเสริมเพ่ือปรับ

ระดับเฉพาะส่วนท่ียุบตัวหรือเป็นแอ่งก่อน  หรือจะปูรวมไปพรอ้มกบัการปู

ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตก็ได ้ โดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน แต่

ทั้งน้ีความหนารวมท่ีปจูะตอ้งไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนารวมเกิน 

80  มิลลิเมตร จะตอ้งแยกปูเสริมเพ่ือปรับระดับเฉพาะส่วนท่ียุบดว้ยหรือ

เป็นแอ่งก่อน 

4.2.1.2  กรณียุบตวัหรือเป็นแอ่งลึกเกิน 50 มิลลิเมตร จะตอ้งแยกปเูสริมปรบัระดับ

เฉพาะส่วนท่ียุบตวัหรือเป็นแอ่งก่อน โดยใหป้เูป็นชั้นๆ หนาไมเ่กินชั้นละ 50 

มิลลิเมตร 

การแยกปเูสริมปรบัระดบัเฉพาะส่วนท่ียุบตวัหรือเป็นแอ่งดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีตน้ี ใหบ้ดทบัดว้ยรถบดลอ้ยางจนไดค้วามแน่นตามท่ีกาํหนด แลว้จึง

ปชูั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตต่อไป 

4.2.3 ผิวทางลาดยางเดิมท่ีมีแอสฟัลต์เยิ้ ม   ก่อนทําชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับจะตอ้ง

แกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยก่อน  โดยการปาดแอสฟัลต์ท่ีเยิ้ มออก หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ี

เหมาะสมท่ีผูค้วบคุมงานกาํหนดหรือเห็นชอบ 

4.2.4 ผิวทางลาดยางเดิมหรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใดๆ  ท่ีจะทําชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตทับ  จะต้องทําแทคโคทก่อน โดยใหด้ําเนินการตาม มทช.227-2545 : 

มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 

4.2.4 ผิวทางลาดยางเดิม ท่ีจะทาํชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบั ตอ้งทาํความสะอาดโดยการ

กวาดฝุ่น วสัดุหลุดหลวม ทรายท่ีสาดทับไพรมโ์คท สาํหรบัพ้ืนทางหรือไหล่ทางออก

จนหมดดว้ยเคร่ืองกวาดฝุ่น ตอ้งปรบัอตัราเร็วการหมุนและน้ําหนักกดท่ีกดลงบนรอง

พ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทางหรือผิวทางลาดยางเดิมใหพ้อดี โดยไม่ทาํใหร้องพ้ืนทาง พ้ืน

ทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จแลว้ใหใ้ชเ้คร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวสัดุท่ี

หลุดหลวมออกจนหมด 

4.2.5 กรณีท่ีผิวทางลาดยางเดิมท่ีจะทาํชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบั มีคราบฝุ่นหรือวสัดุจบั

ตวัแข็งอยู ่ ใหก้าํจดัคราบแข็งดงักล่าวออกโดยการใชเ้คร่ืองมือใดๆ ท่ีเหมาะสมตามท่ี

ผูค้วบคุมงานกําหนดหรือเห็นชอบ  ขูดออก  ลา้งใหส้ะอาด ท้ิงไวใ้หแ้หง้  ใชเ้คร่ือง

กวาดฝุ่นกวาด แลว้ใชเ้คร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวสัดุท่ีหลุดหลวมออกใหห้มด 

4.3 ผิวพ้ืนสะพานคอนกรีต 

ผิวพ้ืนสะพานคอนกรีตท่ีจะตอ้งปชูั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต   จะตอ้งขดูวสัดุยาแนวรอย

แตกและรอยต่อส่วนเกินท่ีติดอยูท่ี่ผิวพ้ืนคอนกรีตใหห้มด ลา้งทาํความสะอาดท้ิงไวใ้หแ้หง้แลว้

ใชเ้คร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่นออกใหห้มด แลว้ทาํแทคโคท โดยใหด้าํเนินการตาม มทช.227-2545 : 

มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 
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4.4 ขอบของโครงสรา้งคอนกรตีใดๆ หรือ ผิวหนา้ตดัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตเดิม 

ขอบของโครงสร้างคอนกรีตใดๆ หรือ ผิวหน้าตัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมท่ี

ต่อเช่ือมกบั แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีจะก่อสรา้งใหม่  จะตอ้งทําแทคโคทก่อน โดยใหด้ําเนินการ

ตามมทช.227-2545  :  มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 4.2    การราดยางไพรมโ์คท้(Prime Coat) ชัน้พ้ืนทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 4.3   การวางแนวขอบเขตท่ีจะปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตี 

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

53 

 

4.5 การอาํนวยการและควบคุมการจราจรระหว่างการก่อสรา้ง 

ก่อนการก่อสรา้งผู ้ควบคุมงานต้องตรวจสอบความพรอ้มในการจัดเตรียมอุปกรณ์

อาํนวยการและควบคุมการจราจรของผูร้ับจา้ง โดยในระหว่างการก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีต จะตอ้งจัดการควบคุมการจราจรไม่ใหผ่้านเขา้ไปในชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ี

ก่อสรา้งใหม ่จนกว่าชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตจะเย็นตวัลงมากพอท่ีเม่ือเปิดใหก้ารจราจรผ่าน

ได ้เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดร่องรอยบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตน้ัน หรือ เป็นอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน  โดยติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรอ่ืนๆ ใหค้รบตามท่ีกรมทาง

หลวงชนบทกําหนด พรอ้มจัดบุคลากรไวค้อยอํานวยการจราจรให้ผ่านพ้ืนท่ีก่อสรา้งได้

โดยสะดวกปลอดภยั และ ไมท่าํใหช้ั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสรา้งใหม่น้ันเสียหาย 

คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในงานก่อสรา้งทางและสะพาน กรมทางหลวงชนบท 

ไดแ้บ่งประเภทการจดัการจราจรในงานก่อสรา้งไว ้9 ลกัษณะ ดงัน้ี 

- งานก่อสรา้งนอกไหล่ทาง (ทช.- ก1) 

- งานก่อสรา้งในไหล่ทางโดยไมร่บกวนผิวการจราจร (ทช.- ก2) 

- งานก่อสรา้งระยะสั้นและงานซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ีในเขตไหล่ทาง (ทช.- ก3) 

- งานก่อสรา้งระยะสั้นและงานซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ีบนผิวการจราจร (ทช.- ก4) 

- งานก่อสรา้งท่ีมีการปิดถนนใหใ้ชท้างเบ่ียง (ทช.- ก5) 

- งานก่อสรา้งท่ีมีการปิดช่องจราจร (ทช.- ก6) 

- งานก่อสรา้งท่ีปิดบริเวณกลางถนน (ทช.- ก7) 

- งานก่อสรา้งบริเวณทางแยก (ทช.- ก8) 

- งานก่อสรา้งบริเวณสะพาน (ทช - ก9) 

โดยมีรายละเอียดรปูแบบการติดตั้งของแต่ละประเภทงานตามรปูท่ี ผ.1 ถึง รปูท่ี ผ.9 
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รปูท่ี 4.4   ป้ายเตือนก่อนถึงโครงการฝ่ังตน้ทาง รปูท่ี 4.5   ป้ายเตือนเม่ือถึงจดุเริ่ มโครงการ 

  

รปูท่ี 4.6   แผงกัน้เพ่ือบงัคับหา้มเขา้ 

 

รปูท่ี 4.7   ป้ายเตือนภายในโครงการ 

  
รปูท่ี 4.8   ป้ายเตือนในเวลากลางคืน รปูท่ี 4.9   ป้ายเตือนในเวลากลางคืน 
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รปูท่ี 4.10   ป้ายเตือนภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 4.11   ป้ายเตือนเม่ือถึงจดุส้ินสดุโครงการ 
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บทท่ี 5 
การปูแอสฟลตคอนกรีต 

 

5.1 การปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต 

การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  จะตอ้งใชเ้คร่ืองปูท่ีถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2  

โดยตอ้งผ่านการตรวจสอบ ตรวจปรับ และอนุญาตใหใ้ชไ้ด้แลว้จากผู ้ควบคุมงาน การปู

ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต จะตอ้งคาํนวณความเร็วของเคร่ืองปใูหเ้หมาะสมกบักาํลงัผลิตของ

โรงงานผสม และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ การปจูะตอ้งดาํเนินการไปโดยต่อเน่ืองมากท่ีสุด ดว้ย

ความเร็วการปูท่ีสมํา่เสมอ ปริมาณส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีออกจากเตารีดของเคร่ืองป ู

จะต้องมีปริมาณสมํา่เสมอตลอดความกวา้งของพ้ืนท่ีท่ีปู  โดยขณะปูควรป้อนส่วนผสม

แอสฟัลตค์อนกรีตจากกระบะบรรจุผ่านไปยงัเกลียวเกล่ียจ่ายทั้ง 2 ขา้ง  จนถึงส่วนเตารีดโดย

สมํา่เสมอ  มีระดบัส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตคงท่ี  และในการปฏิบติัน้ีใหเ้ป็นไปโดยต่อเน่ือง

มากท่ีสุด ในส่วนของเตารีดอัตราเร็วการกระแทกของคานกระแทก และจํานวนรอบการ

สัน่สะเทือนของเตารีดแบบสัน่สะเทือนตลอดจนระยะเตน้จะตอ้งคงท่ี และใชใ้หเ้หมาะสมกบั

ชนิดลักษณะของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตความหนาของชั้นทาง  และอ่ืนๆ ในการปู

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ผิวหน้าของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ขณะยังไม่ได้บดทับ  

จะตอ้งมีลกัษณะผิวหนา้ท่ีมีความเรียบ ความแน่น สมํา่เสมอทั้งทางดา้นตามขวางและตามยาว 

โดยไม่มีรอยฉีก (Tearing)  รอยเคล่ือนตัวเป็นแอ่ง (Shoving)  การแยกตัวของส่วนผสม

แอสฟัลต์คอนกรีตหรือลกัษณะความเสียหายอ่ืนๆ ขณะปูหากปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ 

เกิดข้ึนใหรี้บแกไ้ขในทนัที  หากปรากฏวา่มีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตจบัควักนัมีลกัษณะเป็น

กอ้นแข็ง หา้มอนุญาตใหนํ้ามาใชโ้ดยเด็ดขาด 

5.1.1 สภาพผิวชั้นทางก่อนการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  จะตอ้งแหง้  หา้มปูส่วนผสม

แอสฟัลตค์อนกรีตขณะฝนตกหรือเม่ือผิวชั้นทางท่ีจะปเูปียกช้ืน 

5.1.2  อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขณะปู  ไม่ควรคลาดเคล่ือนไปจากอุณหภูมิ

เม่ือออกจากโรงงานผสมท่ีกําหนดใหโ้ดยผูค้วบคุมงาน เกินกว่า 14 องศาเซลเซียส 

แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ตํา่กว่า 120 องศาเซลเซียส การตรวจวดัอุณหภูมิแอสฟัลตค์อนกรีต

ท่ีปแูลว้บนถนน จะตอ้งดาํเนินการเป็นระยะๆ ตลอดเวลาของการปหูากปรากฏวา่ 
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อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไม่ถูกตอ้งตามท่ีกําหนด ใหต้รวจสอบหา

สาเหตุและแกไ้ขโดยทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.1   การตรวจสอบอณุหภมิูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตีก่อนออกจากโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.2   การตรวจสอบอณุหภมิูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตีก่อนปผูิว 
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รปูท่ี 5.3   การตรวจสอบอณุหภมิูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตีขณะปผูิว 

  

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.4   การตรวจสอบความหนาเบ้ืองตน้ก่อนทาํการบดทบั 

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

59 

5.1.3  การวางแนวก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ก่อนการก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตทุกชั้น จะตอ้งวางแนวขอบชั้นทางท่ีจะปกู่อน โดยการใชเ้ชือกขึงวางแนว และ

ยึดติดกบัพ้ืนท่ีท่ีจะปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตใหแ้น่น  หรือวิธีการกาํหนดแนวอ่ืนใด

ท่ีเหมาะสมตามท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือจะปชูั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตช่องจราจรแรกของชั้นทางแต่ละชั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดช้ั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ี

ตรงแนวเรียบรอ้ยตามแบบ การดาํเนินการน้ีไม่รวมถึงการปชูั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต

ติดกบัคนัหิน (Curb) และร่องระบายน้ํา (Gutter) หรือส่วนของโครงสรา้งใดๆ ท่ีมีแนว

ถูกตอ้งตามแบบอยูแ่ลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.5   การวางแนวขอบเขตท่ีจะปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตี 

 

 

5.1.4  ลาํดับการก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  การก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต

น้ัน  จะตอ้งดาํเนินการปชู่องจราจรหลกัหรือทางตรงก่อน ส่วนช่องจราจรหรือบริเวณ

อ่ืนๆ เช่น ทางแยก ทางเช่ือม ส่วนขยาย หรือบริเวณยอ่ยอ่ืนๆ ใหด้าํเนินการภายหลงั  
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รปูท่ี 5.6    การปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตีบรเิวณทางแยก ทางเช่ือม 

 

5.1.5  การก่อสรา้งรอยต่อตามขวาง รอยต่อตามขวาง หมายถึง แนวก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตตามขวางท่ีปลายแปลงก่อสรา้งท่ีส้ินสุดการก่อสรา้งประจาํวนั 

การก่อสรา้งรอยต่อตามขวาง อาจดาํเนินการได ้2 วิธี คือ 

5.1.5.1 การใชไ้มแ้บบ โดยใชไ้มแ้บบท่ีมีความหนาเท่ากบัความหนาของชั้นทางท่ีป ู

วางท่ีจุดส้ินสุดของการปูแต่ละแปลงให้ตั้ งฉากกับแนวการปู  เม่ือปู

แอสฟัลต์คอนกรีตถึงไมแ้บบน้ีใหปู้เลยไปเป็นทางลาดท่ีมีความยาวเพียง

พอท่ีจะไมท่าํใหย้วดยานสะดุดเม่ือแล่นผ่านและอาจอนุญาตใหใ้ชท้รายรอง

พ้ืนส่วนลาดไดเ้พ่ือความสะดวกในการลอกแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนท่ีเป็น

ทางลาดออกในภายหลงั 

5.1.5.2 การใชก้ระดาษแข็งสําเร็จรูปหรือแผ่นวสัดุสาํเร็จรูปใดๆ ท่ีใชส้ําหรับทํา

รอยต่อตามขวางโดยเฉพาะ ซ่ึงใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละผูค้วบคุมงาน

เห็นชอบ โดยนํามาวางท่ีจุดส้ินสุดของการปูแต่ละแปลงใหต้ั้งฉากกบัแนว

การป ู แลว้ปูแอสฟัลตค์อนกรีตทับเป็นทางลาดท่ีมีความยาวเพียงพอท่ีจะ

ไมท่าํใหย้วดยานสะดุดเม่ือแล่นผ่าน 

เม่ือจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อจากรอยต่อตามขวางน้ัน ก็ใหย้กไมแ้บบ 

แผ่นกระดาษแข็ง หรือแผ่นวัสดุสําเร็จรูปน้ัน รวมทั้งชั้นทางส่วนท่ีปูเป็นทางลาด

ออกไป ตรวจสอบระดบัดว้ยไมบ้รรทดัวดัความเรียบ หากระดบัหรือความหนาของชั้น

ทางส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามแบบ ใหต้ัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนน้ันออกไปจนถึง
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ชั้นทางส่วนท่ีมีระดับและความหนาถูกตอ้งตามแบบดว้ยเคร่ืองตัดรอยต่อแอสฟัลต์

คอนกรีตใหไ้ดแ้นวตรงและตั้งฉากดว้ย 

ในกรณีท่ีการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหยุดชะงกัดว้ยเหตุใดก็ตามใน

ระหว่างการก่อสรา้งประจําวัน  จนทําใหอุ้ณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

บริเวณหน้าเตารีดลดลงตํา่กว่าท่ีกําหนด  ก็ใหท้ํารอยต่อตามขวางท่ีบริเวณน้ันดว้ย  

โดยใหต้ดัรอยต่อถึงบริเวณท่ีมีความหนาตามแบบและไดบ้ดทบัเรียบรอ้ยแลว้  โดยตดั

ใหต้ั้งฉากพรอ้มกบัตกัส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตส่วนท่ีตดัออกท้ิง 

การปชูั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตต่อเช่ือมกบัรอยต่อตามขวางในครั้งใดๆ ตอ้ง

ทารอยต่อน้ันดว้ยแอสฟัลต์บางๆ เพ่ือใหร้อยต่อ ต่อเช่ือมกนัไดดี้กบัชั้นทางท่ีประกบ 

การทารอยต่อดว้ยแอสฟัลตน้ี์ ใหด้าํเนินการตาม มทช.227- 2545 : มาตรฐานงาน

แทคโคท  (Tack Coat) และ เม่ือเร่ิมปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตไปไดก้ระบะแรก  

ใหใ้ชไ้มบ้รรทัดวดัความเรียบตรวจสอบระดับท่ีรอยต่อ หากไม่ไดร้ะดับตามท่ีกาํหนด  

ใหด้าํเนินการแกไ้ขโดยด่วนขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีปใูหมน้ั่นยงัรอ้นอยู ่

ในการปชูั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตแต่ละช่องจราจร  รอยต่อตามขวางของ

การก่อสรา้งชั้นทางท่ีช่องจราจรขา้งเคียงตอ้งไม่อยู่ในแนวเดียวกนั โดยตอ้งก่อสรา้งให้

มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เมตร ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิดเป็นจุดอ่อนทําใหเ้กิดความ

เสียหายภายหลงัได ้

ในทํานองเดียวกนั ถา้เป็นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งปูแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้น  

รอยต่อตามขวางของแต่ละชั้นจะตอ้งห่างกนัไม่น้อยกว่า 5 เมตร และจะตอ้งห่างจาก

รอยต่อตามขวางของช่องจราจรขา้งเคียงไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร ดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

               รปูท่ี 5.7    การก่อสรา้งรอยต่อตามขวาง 
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รปูท่ี 5.8   รายละเอียดการทาํรอยตอ่ตามขวางดว้ยไมแ้บบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รปูท่ี 5.9   รายละเอียดการทาํรอยตอ่ตามขวางดว้ยแผน่กระดาษสาํเรจ็รปู 

 

 

5.1.6 การก่อสรา้งรอยต่อตามยาว  ในการปชูั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตประกบกบัชั้นทางช่อง

จราจรขา้งเคียงท่ีไดด้าํเนินการเรียบรอ้ยแลว้น้ัน อาจทาํได ้2 วิธี คือ 

5.1.6.1 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ใหเ้หล่ือมเขา้ไปในชั้นทางช่องจราจร

ขา้งเคียงท่ีได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  25-50  มิลลิเมตร แล้วดัน

ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตส่วนท่ีเหล่ือมเขา้ไปน้ีใหช้นแนวรอยต่อ โดยใหสู้ง

กว่าระดับท่ีด้านนอกถัดไปให้มากพอท่ีเม่ือบดทับแลว้ รถบดจะไปอัด

ทิศทางการป ู 

แผ่นวสัดุรองก่อนป ู AC ทบัแบบลาดลงกนัการสะดุด 

ไมข้นาดเท่าความหนา  AC  วางท่ีตาํแหน่งจุดส้ินสุด 

ตาํแหน่งจุดส้ินสุดการป ูAC 

AC ท่ีปตู่อเสริมรอยต่อออกไปอกี 

ใหป้แูบบลาดลงเพื่อกนัการสะดุด 

ทิศทางการป ู 

แผ่นวสัดุรองก่อนป ู AC ทบัแบบลาดลงกนัการสะดุด 

แผ่นกระดาษสาํเร็จรปูวางท่ีตาํแหน่งจุดส้ินสุดการป ู

ตาํแหน่งจุดส้ินสุดการป ูAC  

AC ท่ีปเูสริมรอยต่อออกไปอีก 

ใหป้แูบบลาดลงเพื่อกนัการสะดุด 
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ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตตรงรอยต่อน้ันแน่นและเรียบไดร้ะดบัสมํา่เสมอ

กบัผิวชั้นทางท่ีก่อสรา้งประกบน้ัน 

5.1.6.2 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ใหเ้หล่ือมเขา้ไปในชั้นทางช่องจราจร

ขา้งเคียงท่ีไดด้าํเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 25-50 มิลลิเมตร คดัเม็ดวสัดุกอ้น

โตบริเวณท่ีเหล่ือมกันตรงรอยต่อน้ันออกท้ิงไป ซ่ึงเม่ือบดทับจะไดร้อยต่อ

ตามยาวท่ีแน่น ไม่ขรุขระ และเรียบไดร้ะดับสมํา่เสมอกับผิวทางท่ีก่อสรา้ง

ประกบน้ัน 

ก่อนจะปชูั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตใหม่ประกบกบัชั้นทางของช่องจราจรท่ีได้

ดาํเนินการเรียบรอ้ยแลว้ ใหต้ดัแต่งรอยต่อตามยาวน้ันดว้ยเคร่ืองมือตดัรอยต่อตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 4.8.3 โดยตดัใหต้ั้งฉากกบัชั้นทางท่ีปทูบั และรอยต่อน้ันจะตอ้งตรงแนว 

เรียบรอ้ย  คม ไมฉี่กขาด 

ในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้นดว้ยเคร่ืองปเูคร่ืองเดียว  แต่ละ

ชั้นใหก้่อสรา้งใหมี้รอยต่อตามยาวเหล่ือมกนัไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ถา้เป็นชั้น

ทาง 2 ช่องจราจร รอยต่อตามยาวของชั้นทางชั้นบนสุดใหอ้ยู่ในแนวขอบช่องจราจร

ตามแบบ 

การปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพรอ้มกัน  โดยใชเ้คร่ืองปู

หลายเคร่ือง การปูชั้นทางโดยเคร่ืองปูท่ีตามหลัง  ใหปู้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

เหล่ือมเขา้ไปในชั้นทางท่ีกาํลงัปโูดยเคร่ืองปเูคร่ืองหน้า  25-50  มิลลิเมตร ในกรณี

เช่นน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งตดัรอยต่อตามยาว และไมต่อ้งทาํแทคโคท  

5.1.7 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในทางโคง้  ใหปู้ช่องจราจรด้านโคง้ในก่อนไป

ตามลาํดบัจนถึงโคง้นอก แต่ถา้ก่อสรา้งในฤดฝูนจะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งใหเ้สร็จเต็ม

โคง้โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือป้องกนัน้ําขงับนชั้นทาง 

5.1.8  การตรวจวดัความหนาของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ใหต้รวจวดัความหนาของชั้น

ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปูแลว้แต่ยงัไม่ไดบ้ดทับเป็นระยะๆ ช่วงละไม่เกิน 8 เมตร  

โดยใหต้รวจวดัความหนาตลอดความกวา้งของชั้นทาง หากปรากฏว่าความหนาของ

ชั้นทางคลาดเคล่ือนไปจากความหนาท่ีกําหนด ใหแ้กไ้ขโดยทันทีขณะท่ีส่วนผสม

แอสฟัลต์คอนกรีตยงัมีอุณหภูมิตามท่ีกาํหนด  กรณีท่ีมีความหนาน้อยกว่าท่ีกาํหนด  

ใหค้ราดผิวแลว้นําส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีคุณภาพถูกตอ้งมาปเูสริม เกล่ียใหไ้ด้

ระดบัสมํา่เสมอแลว้ตรวจสอบระดบัใหถู้กตอ้ง 

5.1.9 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดว้ยรถเกล่ียปรับระดับ  การปูส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีตบริเวณท่ีเคร่ืองปไูม่สามารถเขา้ไปดาํเนินการไดห้รือไม่เหมาะสมท่ีจะเขา้ไป
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ดําเนินการ อาจพิจารณาใหใ้ชร้ถเกล่ียปรับระดับท่ีถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.3 

ดาํเนินการไดแ้ลว้ตรวจสอบดว้ยไมบ้รรทดัวดัความเรียบใหไ้ดร้ะดบัถูกตอ้ง 

5.1.10 การปูดว้ยแรงคน กรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีจาํกดั หรือพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการปรบัระดบัพ้ืนท่ีท่ีมีส่ิงกีด

ขวาง และอ่ืนๆ ท่ีเคร่ืองปูและรถเกล่ียปรบัระดับเขา้ไปดําเนินการไม่ได ้ไม่เหมาะสม

หรือไมส่ะดวกท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการ  อาจพิจารณาใชค้นปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต

ในบริเวณดังกล่าวได้  ทั้ ง น้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู ้ควบคุมงาน ในการใช้คน

ดําเนินการน้ี ใหใ้ชพ้ลัว่ตักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไปกองเรียงกันบนพ้ืนท่ีท่ี

ตอ้งการปู แต่ละกองเป็นกองเด่ียวๆ หา้มกองทับกันเป็นกองสูง เกล่ียแต่งใหเ้รียบ

สมํา่เสมอ แลว้ตรวจสอบดว้ยไมบ้รรทดัวดัความเรียบใหไ้ดร้ะดบัถูกตอ้ง 

5.1.11 การตรวจสอบความเรียบในการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้ดําเนินการ

ตรวจสอบภายหลงัจากการบดทบัเท่ียวแรก โดยใชไ้มบ้รรทดัวดัความเรียบวางทาบไป

บนผิวหน้าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต หากตอ้งเสริมแต่งปรบัระดบัใหม่ ใหด้าํเนินการ

ขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตยงัมีอุณหภมิูตามท่ีกาํหนด 

5.2 การบดทบัชั้นผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.10   การบดทบัชัน้ผิวทางแอสฟัลตค์อนกรตี 

 

การบดทบัชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตน้ัน  จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรบดทบัท่ีถูกตอ้งตามท่ี

กาํหนดในขอ้ 3.4  และจะตอ้งมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะอํานวยใหก้ารก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตดาํเนินไปไดโ้ดยปกติ ไม่ติดขดัหรือหยุดชะงกั เคร่ืองจกัรบดทบัต่างๆ ดังกล่าว ก่อน

นําไปใชง้านจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ ตรวจปรบั ใหเ้หมาะสมตามรายการและวิธีการตามท่ี

กรมทางหลวงชนบทกาํหนด และอนุญาตใหใ้ชไ้ดจ้ากผูค้วบคุมงาน 

 การบดทบัจะตอ้งกระทาํทนัทีหลงัจากการปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  และเร่ิมบด

ทับขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัรอ้นอยู่ โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 120-150 องศา

เซลเซียส เม่ือบดทับแลว้ จะต้องได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความแน่น ความเรียบ

สมํา่เสมอ ไดร้ะดับและความลาดตามแบบ ไม่มีรอยแตก รอยเคล่ือนตัวเป็นแอ่ง รอยคล่ืน 

รอยลอ้รถบด หรือความเสียหายของผิวชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตอ่ืนๆ  
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5.2.1 หลกัการบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทัว่ๆไป  ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดไม่ไดร้ะบุวิธีการ

บดทบัเป็นอยา่งอ่ืน การบดทบัใหพิ้จารณาดาํเนินการตามหลกัการบดทบัดงัน้ี 

   ในเบ้ืองต้นใหบ้ดทับรอยต่อต่างๆ ก่อนโดยทันที ต่อจากน้ันก็ใหบ้ดทับ

ขั้นตน้ (Initial or Breakdown Rolling) โดยใหร้ถบดทับตามหลงัเคร่ืองปใูหใ้กลชิ้ด

เคร่ืองปูมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้และในการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีกาํลงั

บดทบัตอ้งไม่มีรอยแตก  ไม่มีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตติดลอ้รถบด  ต่อไปเป็นการ

บดทับขั้นกลาง (Intermediate Rolling) โดยใหบ้ดทับตามติดการบดทับในขั้นตน้ให้

ใกลชิ้ดท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะทําได้ และต้องดําเนินการขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีตยงัมีอุณหภมิูเหมาะสมท่ีจะทาํใหไ้ดค้วามแน่นตามท่ีกาํหนด  ต่อจากน้ันเป็น

การบดทบัขั้นสุดทา้ย (Finish Rolling) ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีตยงัมีอุณหภมิูท่ีรถบดจะสามารถลบรอยลอ้รถบดทบัท่ีผ่านมาไดเ้รียบรอ้ย 

 ในการบดทับจะตอ้งเร่ิมบดทบัท่ีขอบชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นตํา่หรือ

ดา้นขอบนอกก่อน แลว้จึงค่อยๆ บดทบัเหล่ือมเขา้ไปสู่ดา้นเสน้แบ่งก่ึงกลางถนน เวน้

แต่การบดทบัช่วงการยกโคง้ ซ่ึงจะตอ้งบดทบัทางดา้นตํา่ก่อน แลว้จึงบดทบัเหล่ือมไป

ทางดา้นสูง การบดทับแต่ละเท่ียวใหบ้ดทับขนานไปกบัเสน้แบ่งก่ึงกลางถนน และให้

แนวบดทบัเหล่ือมกนั (Overlap) ประมาณ 150 มิลลิเมตร แต่ถา้บดทบัแลว้เกิดเป็น

คล่ืนตามขวางหรือส่วนผสมเคล่ือนตัวเป็นแอ่งก็ให้เปล่ียนเป็นบดทับเหล่ือมกัน

คร่ึงหน่ึงของความกวา้งของลอ้รถบด การหยุดรถบดแต่ละเท่ียวของการบดทบั ตอ้งไม่

หยุดท่ีแนวเดียวกบัรอยหยุดของรถบดเท่ียวก่อน แต่ควรหยุดรถบดใหเ้หล่ือมกนัเป็น

ระยะห่างพอสมควร 

 ในระหว่างการบดทับ  หากมีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดลอ้รถบด  ควร

ใชน้ํ้าหรือสารสาํหรบัเคลือบลอ้รถบดใดๆ ท่ีเหมาะสมท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบ พ่นลอ้

รถบดบางๆ เพียงเพ่ือเคลือบผิวหน้าลอ้รถบดใหเ้ปียกช้ืน  เพ่ือป้องกนัไม่ใหส่้วนผสม

แอสฟัลต์คอนกรีตติดลอ้รถบด หากหมดความจาํเป็นแลว้ใหเ้ลิกใช ้การบดทบัรถบด

จะตอ้งวิ่งด้วยความเร็วตํา่และสมํา่เสมอ โดยใชล้อ้ขับ (Drive Wheel) นําหน้าให้

ใกลชิ้ดเคร่ืองปูมากท่ีสุด หากมีการเปล่ียนความเร็วรถบดขณะบดทับ จะตอ้งค่อยๆ 

เปล่ียนความเร็วทีละน้อย ในช่องทางการบดทบัช่องทางใดๆ การบดทับเดินหน้าและ

ถอยหลังใหอ้ยู่ในแนวช่องทางการบดทับเดียวกัน ก่อนเดินหน้าและถอยหลังรถบด

จะตอ้งหยุดน่ิงก่อน ถา้เป็นรถบดสัน่สะเทือนจะตอ้งหยุดการสัน่สะเทือนก่อนดว้ย การ

เปล่ียนแนวช่องทางบดทบัจะตอ้งค่อยๆ เปล่ียน  โดยใหไ้ปเปล่ียนบนชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตบริเวณท่ีได้บดทับและเย็นตัวแลว้  ห้ามเปล่ียนบนผิวชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตท่ีกาํลงับดทบัหรือท่ียงัรอ้นอยู่  การบดทับช่องทางบดทบัถดัไปจะตอ้งขนาน

กบัช่องทางเดิม การจอดรถบดขณะบดทบัหรือบดทับเสร็จแลว้  ใหจ้อดบนผิวชั้นทาง

แอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณท่ีเย็นตวัแลว้  หา้มจอดบนผิวชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ียงั

รอ้นอยู่  ถา้ในการบดทับทาํใหส่้วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเกิดการเคล่ือนตวัออกไป

ตอ้งแกไ้ขโดยด่วน  โดยการคราดส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณดงักล่าวใหห้ลวม 
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แลว้นําส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีคุณภาพและอุณหภูมิถูกตอ้งมาเพ่ิม  พรอ้มกบั

แต่งระดบัใหส้มํา่เสมอไดร้ะดบัถูกตอ้งแลว้จึงบดทบัใหม ่

5.2.2 ความเร็วของรถบดในการบดทับ ในการบดทับโดยทัว่ๆ ไป รถบดจะต้องวิ่งด้วย

ความเร็วตํา่และสมํา่เสมอ ความเร็วสูงสุดท่ีใชใ้นการบดทับข้ึนอยู่กบัชนิดของรถบด 

อุณหภูมิ ชนิด ลกัษณะ และความหนาของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   ขั้นตอนการ

บดทบั  และ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ความเร็วสูงสุดในการบดทบัสาํหรบัรถบดลอ้เหล็ก

แบบไมส่ัน่สะเทือน รถบดลอ้เหล็กแบบสัน่สะเทือนซ่ึงบดทบัโดยไมส่ัน่สะเทือน และรถ

บดลอ้ยาง ในการบดทบัขัน้ตอนต่างๆ แนะนําตามตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6   ความเรว็ของรถบดในการบดทบั 

ชนิดของรถบด 

ความเร็วของรถบดในการบดทบั 

การบดทบัขั้นตน้ การบดทบัขั้นกลาง การบดทบัขั้นสุดทา้ย 

กม./ชม. ไมล/์ชม. กม./ชม. ไมล/์ชม. กม./ชม. ไมล/์ชม. 

รถบดลอ้เหล็กชนิด 2 ลอ้ 3 2 5 3 5* 3* 

รถบดลอ้ยาง 5 3 5 3 8 5 

รถบดสัน่สะเทือน** 4-5 2.5-3 4-5 2.5-3 - - 

 

หมายเหต ุ  *    รวมถึงรถบดสัน่สะเทือนบดทบัโดยไม่สัน่สะเทือน  /   **   ดตูารางท่ี 7  ประกอบ 

 ความเร็วสงูสุดของการบดทบัสาํหรบัรถบดสัน่สะเทือนท่ีมีความถ่ีในการสัน่สะเทือนใดๆ 

ขึ้ นอยู่กบัระยะกระแทกของลอ้รถบด (Impact Spacing) ซ่ึงตามปกติระยะการกระแทกของลอ้รถ

บดจะน้อยกว่าความหนาของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีบดทับแลว้ ในการบดทบัระยะกระแทก

ของลอ้รถบดไม่ควรน้อยกว่า 10 ครั้งต่อระยะทาง 300 มิลลิเมตร (หรือ33 ครั้งต่อระยะทาง 1 

เมตร) ท่ีรถบดเคล่ือนตัวไป สําหรับความเร็วท่ีเหมาะสมในการบดทับของรถบดสัน่สะเทือนท่ี

ความถ่ีการสัน่สะเทือนใดๆท่ีใชแ้ละระยะกระแทกของลอ้รถบดท่ีกาํหนด ควรจะเป็นไปตามตาราง

ท่ี 7 

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

67 

 

รปูท่ี 5.11   การบดทบัส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรตีทนัทีท่ีปอูอกจาก Paver 

ตารางท่ี 7   ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเรว็ ความถี่  และจาํนวนครัง้การกระแทก(ช่วงท่ีควรใชอ้ย ูใ่นกรอบเสน้ทึบ) 

ความถ่ีการสัน่สะเทือน 

เฮิรตซ ์(รอบต่อนาที) 

จาํนวนครั้งการกระแทกต่อระยะ  1 เมตร 

(จาํนวนครั้งการกระแทกต่อระยะ 1 ฟุต) 

30  (1,800) 
45.0 33.8 27.0 22.5 19.3 
(13.6) (10.2) (8.2) (6.8) (5.8) 

33  (2,000) 50.0 37.5 30.0 25.0 

 

21.4 
(15.2) (11.4) (9.1) (7.6) (6.5) 

37  (2,200) 55.0 

 

41.3 33.0 27.5 23.6 

(16.7) (12.5) (10.0) (8.3) (7.1) 

40  (2,400) 60.0 

 

45.0 36.0 30.0 25.7 

(18.2) (13.6) (10.9) (9.1) (7.8) 

43  (2,600) 65.0 

 

48.8 39.0 32.5 27.9 

(19.7) (14.8) (11.8) (9.8) (8.4) 

47  (2,800) 70.0 52.5 42.0 35.0 30.0 

(21.2) (15.9) (12.7) (10.6) (9.1) 

50  (3,000) 75.0 56.3 45.0 37.5 32.1 

(22.7) (17.0) (13.0) (11.4) (9.7) 

ความเร็ว 

รถบด 

กม./ชม. 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 

ไมล/์ชม. 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

ม./นาที 40.0 53.3 66.7 80.0 93.3 

ฟุต/นาที 132 176 220 264 308 
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5.2.3 ผูค้วบคุมงานตอ้งกาํหนดใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํแปลงทดลองสาํหรบักาํหนดรูปแบบของการ

บดทบัก่อนเร่ิมการก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต สามารถใชเ้คร่ืองจกัรบดทบัท่ีมี

อยู่ไดถู้กตอ้งเหมาะสมต่องานและเกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบของการบด

ทบั (Pattern of Rolling) ท่ีเหมาะสมกบัชนิด จาํนวน สภาพเคร่ืองจกัรท่ีนํามาใชง้าน  

แปลงทดลองในสนามควรยาวประมาณ 100-150 เมตร  โดยเม่ือบดทับเสร็จแลว้

จะตอ้งไดช้ั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความเรียบ  ความแน่นสมํา่เสมอ  ไดร้ะดับ

ความลาดตามแบบ และมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด การทาํแปลงทดลอง

บดทับน้ีใหด้ําเนินการแกไ้ข ปรับการใชง้าน หรือเพ่ิมจํานวนเคร่ืองจักรบดทับได้

แลว้แต่กรณี จนกว่าจะสามารถบดทับไดถู้กตอ้งตามท่ีกําหนด และผู ้ควบคุมงาน

เห็นชอบแลว้ จึงนําไปใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใน

งานน้ันๆ ต่อไป  ในระหว่างการก่อสรา้ง หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกับ

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  หรือเคร่ืองจักรบดทับท่ีใชง้านและอ่ืนๆ  ผูค้วบคุมงาน

อาจพิจารณาใหป้รับปรุงแกไ้ข หรือ ทําแปลงทดลองในสนาม เพ่ือทดลองหาความ

เหมาะสมใหมก็่ได ้ 

การกาํหนดรูปแบบการบดทบัท่ีเหมาะสมสาํหรบัเคร่ืองจกัรบดทบัชุดใด ท่ีใช้

งานน้ัน ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการทดลองบดทบั เพ่ือกาํหนดขนาดพ้ืนท่ีบดทบัท่ีสมัพนัธ์

กับกําลังผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของโรงงานผสม  อัตราการปูส่วนผสม

แอสฟัลต์คอนกรีต  จํานวนเท่ียวการบดทับเต็มผิวหน้าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

(Coverage)   จาํนวนเท่ียวการบดทบัซํ้าท่ีช่องทางบดทบัแต่ละช่อง (Pass) ความเร็ว

ของรถบดแต่ละชนิดในการบดทบั และ อ่ืนๆ 

5.2.4  ลาํดบัขัน้ตอนการบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต 

5.2.4.1 เม่ือปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตช่องจราจรแรก  หรือ เต็มผิวจราจรในคราว

เดียว การบดทบัจะตอ้งดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 

ก. บดทบัรอยต่อตามขวาง 

ข. บดทบัขอบผิวชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นนอก 

ค. บดทบัขัน้ตน้ 

ง. บดทบัขัน้กลาง 

จ. บดทบัขัน้สุดทา้ย 

5.2.4.2 เม่ือปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพรอ้มกัน  หรือปูชั้นทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ประกบกับช่องจราจรเดิมท่ีไดด้ําเนินการเรียบรอ้ย

แล้ว หรือประกบกับแนวโครงสร้างใดท่ีมีอยู่แล้ว การบดทับจะต้อง

ดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 
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ก. บดทบัรอยต่อตามขวาง 

ข. บดทบัรอยต่อตามยาว 

ค. บดทบัขอบผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นนอก 

ง. บดทบัขัน้ตน้  

จ. บดทบัขัน้กลาง 

ฉ. บดทบัขัน้สุดทา้ย 

5.2.5 การบดทบัรอยต่อตามขวาง ใหใ้ชร้ถบดลอ้เหล็ก 2 ลอ้ หรือรถบดสัน่สะเทือน แต่ให้

บดทบัโดยไมส่ัน่สะเทือน 

สาํหรบัการก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรก  ก่อนการบด

ทับรอยต่อตามขวาง ควรใชแ้ผ่นไมท่ี้มีความหนาเหมาะสม วางรองชิดขอบชั้นทาง

แอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวางทั้ง 2 ดา้น  เพ่ือรองรบัลอ้รถบดเวลาบด

ทับเลยขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตออกไป  เป็นการป้องกันมิใหข้อบชั้นทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปลายรอยต่อตามขวางเสียหาย เสร็จแลว้จึงบดทับรอยต่อตาม

ขวาง โดยในการบดทับเท่ียวแรกใหร้ถบดวิ่งบนชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสรา้ง

เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ และใหล้อ้รถบดเหล่ือมเขา้ไปในบริเวณชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต

ท่ีปใูหม ่ประมาณ 150  มิลลิเมตร ใชไ้มบ้รรทดัวดัความเรียบตรวจสอบความเรียบ

ของรอยต่อ หากไม่ถูกตอ้งใหแ้กไ้ขใหเ้รียบรอ้ยทนัที และในการบดทบัเท่ียวต่อๆ ไป 

ใหแ้นวบดทบัค่อยๆ เล่ือนเขา้ไปในบริเวณชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีปใูหม่เท่ียวละ 

150-200  มิลลิเมตร จนในท่ีสุดลอ้รถบดจะเขา้ไปบดทับบนชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตท่ีปใูหมท่ั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.12   การบดทบัรอยตอ่ตามขวาง 

 

150-200 ม.ม. 

เยน็ รอ้น 
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สําหรับการก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีประกบกับช่องจราจร

แอสฟัลตค์อนกรีตเดิมหรือท่ีไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้ การบดทบัในครั้งแรกใหบ้ดทบับริเวณ

ปลายรอยต่อตามขวางดา้นท่ีบรรจบกบัรอยต่อตามยาว โดยใหบ้ดทับขนานไปตาม

รอยต่อตามยาวเป็นระยะประมาณ 0.5-1 เมตร แลว้ใชไ้มบ้รรทัดวดัความเรียบ

ตรวจสอบความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้เ รียบร้อยทันที 

ต่อจากน้ันใหเ้ร่ิมบดทับรอยต่อตามขวาง ก่อนบดทับควรใชแ้ผ่นไมท่ี้มีความหนา

เหมาะสม  วางรองชิดขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวางดา้น

นอก เสร็จแลว้ใหบ้ดทับรอยต่อตามขวาง โดยใหด้ําเนินการตามวิธีการบดทับ

ดงักล่าวขา้งตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.13   การบดทบัรอยตอ่ตามขวางท่ีประกบกบัผิวทางเดมิ 

 

5.2.6 การบดทบัรอยต่อตามยาว รอยต่อตามยาวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

5.2.6.1 รอยต่อเย็นหรือรอยต่อเก่า (Cold Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวระหว่าง

ช่องจราจรท่ีไดก้่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลตติ์กคอนกรีต  และบดทบัเรียบรอ้ย

แลว้  กบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตใหมท่ี่ก่อสรา้งประกบกนั 

 

 

 

0.50-1.00 ม. 

เยน็ รอ้น 

เยน็ 
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รปูท่ี 5.14   รปูแบบการบดทบัรอยตอ่ตามยาวแบบเย็นหรอืรอยต่อเก่า(Cold Joint) 

 

ในการบดทับรอยต่อตามยาว เ ม่ือใช้รถบดล้อเหล็กชนิดไม่

สัน่สะเทือน การบดทับเท่ียวแรกให้ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทาง

แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสรา้งเสร็จแลว้  โดยใหล้อ้รถบดเหล่ือมเขา้ไปบนชั้น

ทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสรา้งใหม ่100-150 มิลลิเมตร และในการบด

ทบัเท่ียวต่อๆ ไป ใหล้อ้รถบดค่อยๆ เล่ือนแนวบดทบัเหล่ือมเขา้ไปบนชั้น

ทางท่ีก่อสรา้งใหม่เพ่ิมข้ึน จนกระทัง่ลอ้รถบดทั้งหมดจะอยู่บนชั้นทาง

แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสรา้งใหม ่ ในกรณีใชร้ถบดสัน่สะเทือนบดทบั  การ

บดทับจะต้องให้ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ี

สรา้งใหม่  โดยใหล้อ้รถบดเหล่ือมเขา้ไปบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ี

ก่อสรา้งแลว้ 100-150 มิลลิเมตร และใหด้ําเนินการบดทับซํ้าตามแนว

บดทับดังกล่าว จนกระทัง่ไดร้อยต่อตามยาวท่ีเรียบรอ้ยและไดค้วามแน่น

ตามท่ีกาํหนด 

5.2.6.2 รอยต่อรอ้นหรือรอยต่อใหม่ (Hot Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวของชั้น

ทางแอสฟัลตค์อนกรีต ระหว่างช่องจราจร 2 ช่อง ท่ีก่อสรา้งพรอ้มกนั โดย

การปดูว้ยเคร่ืองป ู2 ชุด 

ในการบดทับรอยต่อตามยาวแบบน้ีใหใ้ชร้ถบดลอ้เหล็กเขา้บดทับ

พ้ืนท่ีบริเวณรอยต่อทั้ง 2 ขา้งของรอยต่อตามยาว กวา้งประมาณ 400 

มิลลิเมตร ท่ีเวน้ไวใ้นการบดทับขั้นตน้ การบดทับใหแ้นวรอยต่อตามยาว

อยู่ก่ึงกลางความกวา้งของลอ้รถบด โดยใหบ้ดทับจนกว่าจะได้รอยต่อ

ตามยาวท่ีเรียบรอ้ยและไดค้วามแน่นตามท่ีกาํหนด 

 

 

 

 3 

 2 

 1 

 4 

Paver 
รอ้น 

เยน็ 
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รปูท่ี 5.15   แบบการบดทบัรอยตอ่ตามยาวแบบรอ้นหรอืรอยต่อใหม่ (Hot Joint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.16   รปูแบบการบดทบัแบบไม่มีรอยตอ่ตามยาว (Unsupported Edges) 
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รปูท่ี 5.17   รปูแบบการบดทบัตามโคง้ (Rolling Curve) 

 

 

 

รปูท่ี 5.18   การขบัรถบดลงเนินและขึ้นเนิน 

 

 

5.2.7  การบดทับขั้นตน้ (Initial or Breakdown Rolling) ภายหลงัจากท่ีไดบ้ดทับรอยต่อ

ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ดําเนินการบดทับขั้นต้นเม่ือส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ตํา่กว่า 120 องศาเซลเซียส การบดทับใหใ้ชไ้ดท้ั้งรถบดลอ้

เหล็กแบบไมส่ัน่สะเทือนหรือรถบดสัน่สะเทือน เคร่ืองจกัรบดทบัท่ีใชต้อ้งถูกตอ้งตาม

 1 

 4 

 5 

 2 

 3 

  

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

74 

ขอ้ 4.5 โดยน้ําหนักรถบด น้ําหนักบดทับ น้ําหนักต่อความกวา้งของล้อรถบด 

ความถ่ีการสัน่สะเทือน ระยะเตน้ของลอ้รถบด ความเร็วของรถบด และปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จะตอ้งพิจารณาใชใ้หเ้หมาะสมกบัชนิด ลกัษณะ ความคงตวั อุณหภูมิ 

ความหนาของชั้นทางท่ีปู  และสภาพของชั้นทางท่ีอยู่ภายใตท่ี้จะก่อสรา้งชั้นทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตทับ  การบดทับใหเ้ร่ิมบดทับจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ดา้นตํา่ หรือขอบชั้นทางดา้นนอก  ไปหาขอบชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นสูงหรือ

ขอบชั้นทางดา้นใน 

การบดทบัโดยใชร้ถบดสัน่สะเทือน ควรใชค้วามถ่ีการสัน่สะเทือน และระยะ

เตน้ของลอ้รถบดใหเ้หมาะสม ความถ่ีการสัน่สะเทือนควรอยูร่ะหวา่ง 33-50 เฮิรตซ ์

(2,000-3,000 รอบต่อนาที) และระยะเตน้ของลอ้รถบดควรอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 

มิลลิเมตร สําหรบัการบดทับชั้นผิวทางหรือผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควรใช้

ค่าความถ่ีการสัน่สะเทือนดา้นสูง และใชค่้าระยะเตน้ดา้นตํา่  แต่ถา้เป็นชั้นทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีไม่ใช่ชั้นผิวทางและมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร อาจใช้

ค่าความถ่ีการสัน่สะเทือนดา้นตํา่ และใชค่้าระยะเตน้ดา้นสูงได ้อย่างไรก็ตามการใช้

ค่าความถ่ีการสัน่สะเทือนและค่าระยะเตน้ของลอ้รถบดในการบดทบั ใหพิ้จารณา

จากผลการทาํแปลงทดลองตามขอ้ 5.4.3 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมเป็นพิเศษ หากใชร้ถบดลอ้เหล็ก ไม่ควรบดทบัโดยการ

สัน่สะเทือนหากจะใชร้ถบดบดทับโดยการสัน่สะเทือนก็ใหใ้ชค่้าระยะเตน้ของลอ้รถ

บดดา้นค่าตํา่โดยเม่ือบดทับแลว้ จะตอ้งไม่เกิดความเสียหายของชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีต เช่น เกิดการยุบตวั ทั้งน้ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อน 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาระหว่าง 25-50 

มิลลิเมตร หากใชร้ถบดสัน่สะเทือนบดทบั ควรใชค่้าความถ่ีการสัน่สะเทือนดา้นสูง 

และใชค่้าระยะเตน้ของลอ้รถบดดา้นตํา่ 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร  

ดว้ยรถบดสัน่สะเทือน สาํหรบัการบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีไม่ใช่ชั้นผิวทาง 

อาจใชค่้าระยะเตน้ของลอ้รถบดดา้นสูงได ้แต่สาํหรับชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ควรจะใชค่้าความถ่ีการสัน่สะเทือนดา้นสงู และใชค่้าระยะเตน้ของลอ้รถบดดา้นตํา่ 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร  

และไม่มีแนวส่ิงก่อสรา้ง เช่น คันหิน หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสรา้งแลว้

ช่วยอัดดา้นขา้งไว ้ หากบดทับตามวิธีการปกติแลว้ปรากฏว่ามีการเคล่ือนตัวของ

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดา้นขา้งใหเ้ปล่ียนวิธีการบดทับใหม่ โดยใหร่้นแนวบด

ทับเท่ียวแรกเข ้าไปให้ห่างจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 300 

มิลลิเมตร หลังจากน้ันใหบ้ดทับต่อไปตามปกติ เสร็จแลว้จึงกลบัมาบดทับขอบชั้น

ทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนท่ีเวน้ไวน้ั้นในเท่ียวสุดทา้ยของการบดทับเต็มหน้าเท่ียว

แรกต่อไป 

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

75 

การบดทับจะเร่ิมตน้จากดา้นตํา่ โดยปกติก็จะเป็นขอบช่องจราจร ไล่ไปหา

ดา้นสูง  ทั้งน้ี  เน่ืองจากวสัดุผสมรอ้นมีแนวโน้มจะไหลไปหาดา้นท่ีตํา่กว่า หากบด

ทบัจากดา้นสูงไปหาดา้นตํา่โอกาสท่ีมวลรวมไหลออกขา้งจะมีมาก รูปแบบของการ

บดทบัจะเร่ิมช่องจราจรดา้นนอก (1)  บดทับไปขา้งหน้าและกลบัในแนวเดียวกนั 

(2)  เคล่ือนรถบดไปอีกช่องทิศทางตาม (3)   กลบัรถบดตามทิศทาง (4)  ทาํนอง

เดียวกับ (3)  ปฏิบติัซํ้าในลกัษณะเดียวกนัน้ีจนเต็มความกวา้งของช่องจราจร ถือ

เป็นการบดอดัครั้งแรก  เคล่ือนรถบดไปตามหมายเลข (7)  บนวสัดุท่ีเย็นลง  ทํา

การบดทบัซํ้าตามขัน้ตอนเดิม (รปูท่ี 5.15 และ รปูท่ี 5.16) 

 

รปูท่ี 5.19   รปูแบบในการบดอดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 5.20   รปูแบบในการบดอดั 

 

 

Paver 

 1 

 3 

 2 

 4 

 5  6 

 7  8 
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การก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต 2 ช่องจราจรพรอ้มกนั การบดทบัใน

ขั้นตน้น้ีใหด้ําเนินการพรอ้มกนัทั้ง 2 ช่องจราจร โดยใหเ้วน้ระยะของแนวบดทับให้

ห่างจากรอยต่อรอ้นหรือรอยต่อใหม่ของแต่ละช่องจราจร ไวข้า้งละประมาณ 200 

มิลลิเมตร พ้ืนท่ีแนวรอยต่อดังกล่าวน้ี ให้ดําเนินการบดทับตามข้อ 5.3.6 .2 

ต่อเน่ืองกนัไป 

5.2.8 การบดทับขั้นกลาง (Intermediate Rolling) ใหเ้ร่ิมดําเนินการบดอัดเม่ือชั้นทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ตํา่กว่า 95 องศาเซลเซียส การบดทับขั้นกลางควร

ดาํเนินการตามรูปแบบการบดทบัขั้นตน้ โดยใหบ้ดทบัตามหลงัการบดทับขั้นตน้ให้

ใกลชิ้ดท่ีสุด และใหบ้ดทับโดยต่อเน่ืองไปจนกว่าจะไดค้วามแน่นตามท่ีกาํหนดและ

สมํา่เสมอทัว่ทั้งแปลงท่ีก่อสรา้ง 

 การบดทับขั้นกลางตามปกติใหใ้ชร้ถบดลอ้ยางเป็นหลกั โดยเฉพาะชั้นผิว

ทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลตค์อนกรีต ใหป้รับน้ําหนักรถบด และความดันลมยาง  

เพ่ือให้ได้แรงอัดท่ีผิวหน้าสัมผัสของล้อรถบดท่ีเหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตท่ีกาํลงับดทบั 

สาํหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืนๆ  หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมี

ความหนามากกว่า  50 มิลลิเมตร ท่ีไม่ใช่ชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  อาจพิจารณาใหใ้ชร้ถบดลอ้เหล็ก รถบดสัน่สะเทือนบดทับร่วมกบัรถบด

ลอ้ยางดว้ยไดต้ามความเหมาะสม โดยรถบดตอ้งมีน้ําหนัก น้ําหนักบดทบั น้ําหนัก

ต่อความกวา้งของลอ้รถบด ความถ่ีการสัน่สะเทือนระยะเตน้ของลอ้รถบด และปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เหมาะสมกบัชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีกาํลงับดทบั ทั้งน้ีใหอ้ยู่ใน

ดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 

5.2.9  การบดทับขั้นสุดทา้ย (Finish Rolling) มีจุดประสงคเ์พ่ือลบรอยลอ้รถบดท่ีผิวหน้า

และทาํใหผิ้วหนา้เรียบสมํา่เสมอเท่าน้ัน  ทั้งน้ีใหเ้ร่ิมดาํเนินการเม่ือชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ตํา่กว่า 66 องศาเซลเซียส  โดยใหใ้ชร้ถบดลอ้เหล็กแบบไม่

สัน่สะเทือนหรือใชร้ถบดสัน่สะเทือนแต่บดทบัโดยไม่สัน่สะเทือนเท่าน้ัน รถบดตอ้งมี

น้ําหนัก น้ําหนักบดทับ น้ําหนักต่อความกวา้งของลอ้รถบด และปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ เหมาะสมกบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีกาํลงับดทบั 

5.2.10 การบดทบัพ้ืนท่ีพิเศษ 

5.2.10.1 การบดทับบนพ้ืนท่ีลาดชนัสูง (Steep Grade) สําหรับชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง หรือในทางโคง้ท่ีมีการยก

โคง้สูง การบดทับโดยรถบดลอ้เหล็กแบบไม่สัน่สะเทือน ใหใ้ชล้อ้ตาม 

(Tiller Wheel) เดินหน้า โดยใหบ้ดทบัตามหลงัเคร่ืองป ูโดยใกลชิ้ดท่ีสุด 

ไมว่า่เคร่ืองปจูะปสู่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตข้ึนทางลาดชนัหรือปลูงตาม

ทางลาดชนัก็ตาม ในการบดทบัโดยใชร้ถบดสัน่สะเทือนน้ัน การบดทับ

ในเท่ียวแรกใหบ้ดทบัโดยไม่สัน่สะเทือน แต่หลงัจากท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์
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คอนกรีตของชั้นทางมีความคงตัว (Stability) สูงข้ึนมากพอท่ีจะบดทับ

โดยการสัน่สะเทือนได ้ก็ใหบ้ดทบัต่อไปโดยการสัน่สะเทือน โดยใหใ้ชค่้า

ระยะเตน้ของลอ้รถบดดา้นตํา่ 

5.2.10.2 การบดทับบนพ้ืนท่ีท่ีรถบดเขา้ไปดําเนินการไม่ได ้(Inaccessible Area) 

สาํหรบัพ้ืนท่ีท่ีก่อสรา้งชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีรถบดเขา้ไปดาํเนินการ

ไมไ่ด ้เช่น บริเวณท่ีชิดกบั คนัหินและร่องระบายน้ํา  สะพาน ขอบบ่อพกั 

และส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ ผูค้วบคุมงานอาจพิจารณาอนุญาตใชเ้คร่ืองจกัรหรือ

เคร่ืองมือบดทบัขนาดเล็กท่ีถูกตอ้งตามขอ้ 3.7.1 และ หรือ ขอ้ 3.7.2 ได ้ 

5.2.10.3 การบดทบับริเวณทางแยก ทางเช่ือม (Bell Mouth Area) อาจดาํเนินการ

ได ้2 วิธี คือ 

ก. การบดทบัทะแยงมุม ในขั้นแรกใหด้าํเนินการบดทบัในแนวทะแยงมุม

ก่อน ต่อจากน้ันจึงบดทบัขนานกบัขอบทางโคง้ 

ข. การบดทบัขนาน ในขั้นแรกใหด้าํเนินการบดทบัในแนวขนาน โดยตั้ง

ฉากกบัแนวเสน้แบ่งก่ึงกลางทางแยกก่อนต่อจากน้ันจึงบดทับขนาน

กบัขอบทางโคง้  
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บทท่ี 6 
การตรวจสอบ 

หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ มี

อยา่งนอ้ย 3 ประการดงัต่อไปน้ี 

6.1  ลกัษณะผิว (Surface Texture) 

ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดร้ะดับและความลาด

ตามแบบ มีลักษณะผิว และลักษณะการบดทับท่ีสมํา่เสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น 

แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีผิวหน้าหลุด (Pull) รอยฉีก (Torn) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตัว 

(Segregation) เป็นคล่ืน (Ripple) หรือความเสียหายอ่ืนๆ หากตรวจสอบแลว้ปรากฏความ

เสียหายดงักล่าว จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ยตามท่ีผูค้วบคุมงานเห็นสมควร 

6.2 ความเรียบตรงของผิวทาง (Surface Tolerance)  

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 6.1   การตรวจสอบความเรยีบตรงของผิวทาง (Surface Tolerance) 

เม่ือใชไ้มบ้รรทัดวดัความเรียบตามขอ้ 4.8.5 วางทาบบนผิวของชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตในแนวตั้งฉากและในแนวขนานกับแนวเสน้แบ่งก่ึงกลางถนนระดับผิวของชั้นทาง

แอสฟัลตค์อนกรีตภายใตไ้มบ้รรทดัวดัความเรียบ (straight edge) จะแตกต่างจากระดบัของ

ไมบ้รรทดัวดัความเรียบไดไ้มเ่กิน 6 มิลลิเมตรและ 3  มิลลิเมตร ตามลาํดบั 
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6.3 ความแน่น (Density)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รปูท่ี 6.2      การตรวจสอบความแน่นบดทบัของงานแอสฟัลตค์อนกรตีในสนาม     

ดว้ยเครื่ องมือ   Pave Tacker 

การตรวจสอบรับรองความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จ

เรียบรอ้ยแลว้  ไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าความแน่นของตวัอย่างชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต กบั

ค่าความแน่นของตวัอย่างท่ีบดอดัในหอ้งปฏิบติัการตาม มทช.(ท)607- 2545  : มาตรฐาน

การทดสอบแอสฟัลตค์อนกรตี โดยวธีิมารแ์ชลล ์ โดยคาํนวณเป็นค่าความแน่นรอ้ยละของค่า

ความแน่นของตวัอยา่งท่ีบดอดัในหอ้งปฏิบติัการ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

6.3.1 การจัดเตรียมกอ้นตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในหอ้งปฏิบัติการ ใหเ้ก็บตัวอย่าง

ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จากรถบรรทุกท่ีโรงงานผสมก่อนส่งออกไปยงัสถานท่ี

ก่อสรา้ง  โดยการสุ่มตัวอย่างจากรถบรรทุกจากการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ประจาํวนั เป็นระยะๆ  แลว้นําไปดาํเนินการในหอ้งปฏิบติัการ โดยใหไ้ดก้อ้นตวัอย่าง

อยา่งนอ้ย 8 กอ้นตวัอยา่งในแต่ละวนัท่ีปฏิบติังาน ทดสอบหาค่าความแน่น แลว้นําค่า

ความแน่นท่ีทดสอบได้จากกอ้นตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย เป็นความแน่นใน

หอ้งปฏิบัติการประจําวนั สําหรับใชใ้นการคํานวณเปรียบเทียบเป็นค่ารอ้ยละความ

แน่นของตวัอยา่งชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตในสนาม 

การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้

ดําเนินการตามรายละเอียดและวิธีการท่ีกําหนด การทดสอบหาค่าความแน่นให้

ดาํเนินการตาม มทช.(ท)607-2545 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลตค์อนกรตี โดย

วธีิมารแ์ชลล ์ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ในหอ้งปฏิบติัการ จะตอ้งตรงตามท่ีระบุไว ้

ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิในขณะบดอัดก้อนตัวอย่างตรงตามท่ี
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กาํหนด  สาํหรับตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีดําเนินการในหอ้งปฏิบัติการ

น้ันอนุญาตใหนํ้าเขา้อบในเตาอบเพ่ือรักษาอุณหภูมิไว ้ไดน้านไม่เกิน 30 นาที ใน

ระหว่างดําเนินการถา้อุณหภูมิของตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงตํา่กว่า

อุณหภมิูการบดอดัท่ีกาํหนด  ใหนํ้าตวัอยา่งส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตดงักล่าวน้ันท้ิง

ไป  หา้มนําไปอบ เพ่ือนํามาใชบ้ดอดัทาํกอ้นตวัอยา่งทดสอบอีกต่อไป 

 

 

 

  

 

       รปูท่ี 6.3   การเตรยีมกอ้นตวัอยา่งโดยเก็บวสัดจุากรถบรรทกุก่อนนาํไปสถานท่ีก่อสรา้ง 

 

รปูท่ี 6.4   กอ้นตวัอยา่งท่ีเก็บจากสนามนาํไปทดสอบหาค่าความแน่นเพ่ือหาค่าควบคมุการบดทบัในสนาม 
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รปูท่ี 6.5   การทดสอบหาค่า Marshall Stability และ ค่า Flow ของกอ้นตวัอยา่งท่ีเตรยีมจากสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 6.6   การตรวจสอบอณุหภมิูส่วนผสมบนรถบรรทกุในสถานท่ีก่อสรา้งก่อนป ู

 

6.3.2 การจดัเก็บกอ้นตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตในสนาม  ใหเ้จาะกอ้นตัวอย่าง

ตัวแทนของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามท่ีก่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  ดว้ย

เคร่ืองเจาะตัวอย่างท่ีถูกตอ้งตามขอ้ 4.8.4  โดยใหเ้จาะเก็บกอ้นตัวอย่างไม่น้อยกว่า

จาํนวน 1 กอ้นตวัอย่างทุกๆ ระยะทางประมาณ 250 เมตรต่อช่องจราจร หรือทุกๆ 
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ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีนํามาใชง้านประมาณ 100 ตนั แลว้นําไปทดสอบหาค่า

ความแน่นตาม มทช.(ท)607-2545 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลตค์อนกรตี  โดย

วธีิมารแ์ชลล ์

สําหรบัชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง  และชั้นปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมี

ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร  ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตใน

สนามจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 98 ของค่าความแน่นเฉล่ียของกอ้นตัวอย่างจาก

หอ้งปฏิบติัการท่ีใชเ้ปรียบเทียบประจาํวนั 

สาํหรบัชั้นพ้ืนทาง และผิวไหล่ทางแอสฟัลตค์อนกรีต ค่าความแน่นของชั้น

ทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 97 และ 96 ของค่าความ

แน่นของกอ้นตวัอยา่งจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใชเ้ปรียบเทียบประจาํวนั ตามลาํดบั 

 

 

   
 

รปูท่ี 6.7   การเจาะเก็บกอ้นตวัอยา่งหลงัจากปแูละบดอดัแลว้เสรจ็ 

   

รปูท่ี 6.8   การตรวจวดัความหนากอ้นตวัอยา่ง และ การปรบัแตง่ผิวหนา้หนากอ้นตวัอยา่ง 
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รปูท่ี  6.9    นาํกอ้นตวัอยา่งมายอ่ยใหแ้ตกออกจากกัน ชัง่นํา้หนัก  แลว้นาํเขา้เครื่ องเผาแยก

ส่วนผสม(Ignition Oven) เพ่ือตรวจสอบปรมิาณแอสฟัลตบ์รรจ ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี  6.10  ตวัอยา่งรายงานผลอัตโนมติัท่ีไดจ้ากเครื่ องเผาแยกส่วนผสม(Ignition Oven) 
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ภาคผนวก 
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รปูท่ี ผ.1   งานก่อสรา้งนอกเขตไหลท่าง 
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รปูท่ี ผ.2   งานก่อสรา้งในเขตไหลท่างโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กนอ้ย 
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รปูท่ี ผ.3  งานก่อสรา้งระยะสัน้หรอืงานซ่อมบาํรงุแบบเคล่ือนท่ีบนไหลท่าง 
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รปูท่ี ผ.4  งานก่อสรา้งระยะสัน้หรอืงานซ่อมบาํรงุแบบเคล่ือนท่ีบนถนนขนาด 2 ช่องจราจร 

 

กลุ่มวิเคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ   สาํนักวิเคราะห ์วจิยัและพฒันา   กรมทางหลวงชนบท 
 



                                 คู่มือการปฏบิติังานควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต            

89 

 
 

รปูท่ี ผ.5  งานก่อสรา้งท่ีปิดถนนใหใ้ชท้างเบ่ียง 
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รปูท่ี ผ.6   งานก่อสรา้งท่ีปิดถนนใหใ้ชท้างเบ่ียง 
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รปูท่ี ผ.7   งานก่อสรา้งท่ีมีการปิดบรเิวณกลางถนน 
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รปูท่ี ผ.8   งานก่อสรา้งท่ีมีการปิดช่องจราจรบรเิวณส่ีแยกขาออก 
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รปูท่ี ผ.9   งานก่อสรา้งบรเิวณคอสะพาน 
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กลบัรถ  กลบัรถ  รถสวนทาง 

    

 

ทางเบ่ียงซา้ย  ทางเบ่ียงขวา  กรวยยาง 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

  

  คนกาํลงัทาํงาน  แผงกั้นคอนกรีต 

 

  

 

 

 
แผงตั้งแสดงเขต  แผงกั้นหา้มเขา้  แผงกั้นบงัคบัเสน้ทาง 

 

 

รปูท่ี ผ.10   ตวัอยา่งป้ายเตือนชัว่คราวขณะก่อสรา้ง 
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 รายการตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 
(ASPHALT CONCRETE PLANT INVESTIGATION) 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
 

ทะเบียนการตรวจสอบ                                              วันที่ตรวจสอบ                                     .  

 

เจาหนาที่ตรวจสอบ                                                                                                        . 

                         (                              )       (                          )      (                             ) 

                                นายชางโยธา                      นายชางโยธา                    นายชางโยธา 

                                                                                                         ผูควบคุมงาน 

_______________________________________________________________________________ 

1. ท่ีตั้งของโรงงานผสม 

ชื่อ PLANT                                            ที่ตั้ง                                                             .  

อยูในพื้นที่สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด....................................สาํนักทางหลวงชนบทที่                . 

 

2. รายละเอียดท่ัวไปของโรงงานผสม 

2.1 บริษัทผูผลิต                                                                                                        .        

Model  and  Serial  No.                                                                                     .

 Capacity  ของ  Plant                                                                             ตัน/ชั่วโมง 

 Efficiency  ของ  Capacity  ขณะตรวจสอบประมาณ                                                  % 

 อายุของ  Plant.                                                                                                ป 

2.2  ชนิดของ Plant เปนแบบ..................................................................................................................... 

 (เปน  Batch  type  หรือ  Continuous  type  หรือแบบอื่นๆ) 

2.3  ลักษณะการติดตั้ง................................................................................................................................ 

 (เปนแบบติดตั้งอยูกับที่ Permanent หรือ แบบเคลื่อนที่ไดงาย Portable) 

2.4  สภาพทัว่ไปของ  Plant  (บรรยายวา  ดีมาก  ด ี พอใช  หรือไมดี  ตองทําการแกไขอะไรบาง เปน  

Plant  ใหม  หรือซ้ือ  Plant  ที่ใชมาแลว)........................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 
 
 
 
 



3. ระบบจัดเก็บและปอนวัสดุ 

    3.1  การตรวจสอบยุงหินดิบ  (Cold  Bin) 

ยุงหินเย็น  มีจํานวน                       Bins 

3.1.1  Bin  ที ่ 1 2 3 4 5 

3.1.2  ขนาดหินที่บรรจ ุ      

3.1.3  ปาก  Bin  เปนแบบ      

- มีเครื่องสั่นสะเทือน      

- ไมมีเครื่องสั่นสะเทือน      

3.1.4  ชนิดของสายพานสงหิน  ประเภทสายพาน

ลําเลียง 

     

- เปนสายพานยางแบบตอเน่ือง      

   (Continuous Belt Feeder)      

- เปนสายพานเหล็กแบบตอเน่ือง      

   (Apron Feeder)      

- เปนแบบแผนชัก      

   (Reciprocating Plate Feeder)      

- เปนแบบสั่นสะเทือน      

   (Vibratory Feeder)      

- ความถ่ีของการสั่นสะเทอืน (rpm.)      

3.1.5  การตรวจสอบอื่นๆและการแกไข                                                                               .     

.                                                                                                                     . 

.                                                                                                                     . 

.                                                                                                                     . 

 
หมายเหต ุ  (สําคัญ) 

ขอแนะนํา 

1. การใสวัสดใุน  Cold  Bin  จะตองไมใสวัสดจุนลนยุงมาปะปนกัน (สําคัญ) 

2. การผสมทราย  ตองผสมกันตามอัตราสวนของ Job Mix ใน Cold Bin เทาน้ัน หามผสมทราย

กับหินฝุนใน  Stock  Pile 

3. ในฤดูฝนควรมีหลังคาคลมุปองกันหินฝุนและทราย ไมใหเปยกชื้น 

4. ในชอง          ใหเติมขอความ  หรอื กรณีใหเลือก 
 

 



3.2  ถังบรรจุแอสฟลต (Asphalt  tank) 

3.2.1  จํานวนความจตุอถัง .......................ลิตร  มีจํานวน ......................ถัง รวม.........................ลติร 

3.2.2  Steam or Coil ในถังบรรจ ุ  (มี หรือ ไมมี)  ............................................................................ 

3.2.3  Circulating System ในถังบรรจุ (มี หรือ ไมม)ี................................................................... 

3.2.4  ฉนวนกันความรอนทอสงแอสฟลต  (มี หรอื ไมมี).................................................................... 

3.2.5  เครื่องควบคุมอุณหภูมิของแอสฟลตในถัง (มี หรือ ไมมี)........................................................... 

3.2.6  ตําแหนงปลายทอสงแอสฟลตไหลกลับ (อยู เหนือ-ใตระดับแอสฟลต)...................................... 

3.2.7  อุปกรณตดัการทาํงานของ Plant เมื่อแอสฟลตหมดถัง (มี หรือ ไมมี)...................................... 

3.2.8  อุปกรณใหความรอนแอสฟลต 

 ใชระบบ Hot Oil Heater ที่ใหความรอนทางออม ความจ.ุ............................ลิตร 

 ใชระบบใหความรอนดวยไฟฟา 

 ใชระบบใหความรอนแกแอสฟลตโดยตรง โดยใชไฟเผา ณ. ถังบรรจ ุ

 ใชระบบใหความรอนแบบอื่นๆ

(อธิบาย).......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

4. ระบบใหความรอนมวลรวม 

4.1  การตรวจสอบหมอเผา  (Dryer)  และหัวเผา  (Burner) 

4.1.1 หมอเผา  (Dryer) 

- บริษัทผูผลติ............................................................................................................................. 

- แบบ  (Model)........................................................................................................................ 

- ขนาดเสนผาศูนยกลาง .............................................ซม. ยาว...........................................ซม. 

- ตดิตั้งทาํมุม ...............................................................องศากับพื้นราบ 

- สภาพ (บอกวา ด ีพอใช หรือ ไมดี แลวอธิบายสภาพ)............................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

- กาํลังผลิตทีร่ะบุ (Rate  Capacity)............................................................................ตัน/ชม. 

- สภาพหองเผาไหม (Combustion  Chamber)...................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

4.1.2  หัวเผา (Burner) 

- ชนิดของหัวเผา........................................................................................................................ 

 



- ใชเชื้อเพลิงชนิด....................................................................................................................... 

- การอุนเชื้อเพลิงกอนเผา (Per  heat) ที่อุณหภูมิ................................................................... 

- การทาํงานของหัวเผา (ระบุวา ด ีพอใช หรือไมดี อธิบาย)...................................................... 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................  

4.1.3 เครื่องเก็บฝุน (Dust  Collectors) 

- บริษัทผูผลิต............................................................................................................................ 

- จํานวนเครื่องเก็บฝุน............................................................................................................... 

  ชุดหลัก (Primary).................................................................................................................. 

  ชุดเสริม (Secondary)............................................................................................................ 

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

- การควบคมุการเก็บฝุนไปใชงาน............................................................................................ 

 (ระบุวาเก็บฝุนคืนไดทั้งหมด หรือ บางสวน) 

- อุปกรณการเก็บฝุนคืนเปนแบบ............................................................................................. 

 (เชน แผนกระดก , ประตูหมุน , รังผึ้ง หรือ อื่นๆ) 

4.1.4 เครื่องวดัอุณหภูมิ ณ จุดตางๆ 

ก. เครื่องวัดอุณหภูมิ ณ. Dryer (หมอเผา) (มี หรือ ไมมี)......................................................... 

- บริษัทผูผลิต...................................................................................................................... 

- ความรอนสูงสุดที่วดัได.......................oC 

- ความละเอียดในการวัด......................oC 

- ชนิด (ธรรมดา, อัตโนมัตบัินทึกอุณหภูมิได)....................................................................... 

- การปรับเวลาในการวัด (ปรับได, ปรับไมได)..................................................................... 

- ตาํแหนงที่ติดตั้ง................................................................................................................. 

ข. เครื่องวัดอุณหภูมิยาง AC ณ Storage tank (มี หรือ ไมมี).................................................. 

- บริษัทผูผลิต....................................................................................................................... 

- ความรอนสูงสุดที่วดัได...........................oC 

- ความละเอียดในการวัด..........................oC 

- ชนิด (ธรรมดา, อัตโนมัตบัินทึกอุณหภูมิได)....................................................................... 

- ตําเหนงที่ติดตั้ง.................................................................................................................. 

ค. เครื่องวัดอุณหภูมิ AC ในทอสงกอนสงเขาหมอผสม (มี, ไมมี).............................................. 

- บริษัทผูผลิต....................................................................................................................... 

- ความรอนสูงสุดที่วดัได...........................oC 

- ความละเอียดในการวัด..........................oC 

- ชนิด (ธรรมดา, อัตโนมัตบัินทึกอุณหภูมิได)....................................................................... 

 



- การปรับเวลาในการวัด (ปรับได, ปรับไมได)...................................................................... 

- ตําเหนงที่ติดตั้ง.................................................................................................................. 

ง. เครื่องวัดอุณหภูมิของหินใน Hot Bin (มี หรือ ไมมี)............................................................ 

- บริษัทผูผลิต....................................................................................................................... 

- ความรอนสูงสุดที่วดัได...........................oC 

- ความละเอียดในการวัด..........................oC 

- ชนิด (ธรรมดา, อัตโนมัตบัินทึกอุณหภูมิได)....................................................................... 

- การปรับเวลาในการวัด (ปรับได, ปรับไมได)...................................................................... 

- ตําเหนงที่ติดตั้ง.................................................................................................................. 

จ. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบกานโลหะ  ใชวัด Asphalt  Concrete 

- มีจํานวน .......................................... อัน 

- บริษัทผูผลิต....................................................................................................................... 

- ความรอนสูงสุดที่วดัได...........................oC 

ฉ. อื่นๆ...................................................................................................................................... 

 

5. ระบบการรอนและจัดเก็บมวลรวม 

    5.1  ตะแกรงรอนมีจาํนวน.................................................................Bins 

5.1.1  Bin  ที ่ 1 2 3 4 5 

5.1.2  ขนาดตะแกรง      

5.1.3  พื้นทีต่ะแกรง ( ม.2  )      

5.1.4  สภาพตะแกรง -อยูในสภาพด ี      

        - อยูในสภาพดี          

        - สภาพชํารดุ (ขาด, สึกมาก) 

     

5.1.5 ชนิดตะแกรง            

        - สั่นสะเทือน         

        - ไมสั่นสะเทือน 

     

5.1.6 ปริมาณการผานเลยไปอยูอีก  Bin  หน่ึง  ( Carry  over )  ของหิน # 8 

Bin  2    ผานเลย  ..........................................................................% ( 10 % ) 

Bin  3    ผานเลย  ..........................................................................% 

Bin  4    ผานเลย  ..........................................................................% 

หมายเหตุ 

1. ตองตรวจตะแกรงกอนเริ่มงานทุกๆ วัน เพื่อดวูามีตะแกรงชํารุดหรือไม 

2. ตรวจดูวาหินเกิดการ Over Flow หรือไม และ หาวิธีแกไข    

 



5.2  ยุงหินรอน 

5.2.1 สภาพทอระบายหินลนยุง (เปด หรือ ปด)................................................................................... 

5.2.2 สภาพยุง (Bin)  (สภาพด ีสภาพชํารุด)........................................................................................ 

5.2.3 ทอสาํหรับเก็บตัวอยาง (มี หรือ ไมมี)......................................................................................... 

5.2.4 การปดเปดปากยุง (ใชคนบังคับ, เปด – ปดโดยอัตโนมัติ)..........................................................  

5.3 ยุงวัสดุผสมแทรก 

5.3.1 ยุงวัสดุผสมแทรก (มี หรือ ไมมี).................................................................................................. 

5.3.2 สภาพ  (ดี , ชํารุด)...................................................................................................................... 

5.3.3 ลักษณะการทาํงาน (การปอนวัสดุ)............................................................................................. 

5.3.4 ถาชํารุดเปนอยางไรและแกไขอยางไร.........................................................................................    

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

6. ระบบจัดปริมาณและผสม 

6.1  เครื่องชั่งสาํหรับโรงงานผสม แบบ  Batch  type 

6.1.1 เครื่องชั่งแอสฟลต 

- บริษัทผูผลิต............................................................................................................................ 

- ชนิด........................................................................................................................................ 

- นํ้าหนักสูงสุดที่ชั่งได....................................กก. 

- ความละเอียด..............................................กก. 

- การบันทึกนํ้าหนักอัตโนมัติ  ( Automatic  printer  system ) 

              ไมม ี   มีเปนแบบ...................................................................... 

6.1.2 เครื่องชั่งหิน 

- บริษัทผูผลิต........................................................................................................................... 

- ชนิด....................................................................................................................................... 

- นํ้าหนักสูงสุดที่ชั่งได..........................................................................กก. 

- ความละเอียด....................................................................................กก. 

- การบันทึกนํ้าหนักอัตโนมัติ  ( Automatic  printer  system ) 

               ไมม ี   มีเปนแบบ....................................................................... 

6.1.3 เครื่องชั่งวัสดุผสมแทรก 

- บริษัทผูผลิต............................................................................................................................ 

- ชนิด......................................................................................................................................... 

- นํ้าหนักสูงสุดที่ชั่งได..........................................................................กก. 

 



- ความละเอียด....................................................................................กก. 

- การบันทึกนํ้าหนักอัตโนมัติ  ( Automatic  printer  system ) 

 ไมมี มีเปนแบบ...................................................................... 

6.1.4  ตุมนํ้าหนักมาตรฐานสาํหรับตรวจสอบเครื่องชั่งตุมละ.........................................กก. 

 จํานวน............................................................ตุม 

6.2  ชุดวัดปริมาตรแอสฟลตสําหรับ   Plant  แบบ  Continuous  Type 

- บริษัทผูผลิต....................................................................................................................................... 

- ขนาดของ  Pressure......................................................................................................................... 

6.3  หมอผสม  (Pugmill  Mixer ) 

- บริษัทผูผลิต....................................................................................................................................... 

- กําลังผสมตอครั้ง.........................................................................................................................กก. 

- รอบของเครื่องผสม...................................................................................................................RPM. 

- จํานวนใบพายผสม........................................................................................................................ใบ 

- สภาพของใบพาย (ดี , ไมดี).............................................................................................................. 

- ชองวางปลายใบพาย  ( Paddle Tips) กบัผนังหมอหางกัน........................................................ซม. 

- ใบพายลึกไปประมาณ.................................................................................................................ซม. 

- การปดสนิทของหมอ ( ปดสนิทวสัดุไมรั่วหรือรั่ว )  ......................................................................... 

- การควบคุมการเปดปดของหองผสมแบบอัตโนมัติ ( มี , ไมมี )......................................................... 

- อุปกรณควบคุมเวลาการผสม ( Pugmill  Timing  Devices ) 

 ไมมี มี เปนแบบ.................................................................. 

- ความละเอียดของเวลาในการควบคุมตรวจสอบ........................................................................

วินาท ี

- การตั้งเวลาในการผสมตอ  Batch DRY  MIX..............................................................วินาท ี

      WET MIX..............................................................วินาท ี

      รวมทั้งหมด............................................................วินาท ี

- เวลาในการผสมของ  Continuous  mixer.............................................................................วินาท ี

- เรื่องทั่วไปเกี่ยวกบัหองผสม............................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 



1..การตรวจสอบวัสดุหนิเย็น (Cold  Bin) ท่ีจะนํามาใชงาน 

          วัสด ุ Gradation  Cold  Bin 

1” 3/4” 1/2” 3/8” #4 #8 #16 #30 #50 #100 #200 

หินฝุน 
แนะนํา            

ใชงาน            

หิน 3/8” 
แนะนํา            

ใชงาน            

หิน 3/4” 
แนะนํา            

ใชงาน            

หิน 1” 
แนะนํา            

ใชงาน            

Com’b 

  BC. 

แนะนํา            

Prop =   

.  :   : 
           

Com’b 

  WC. 

แนะนํา            

Prop =   

.  :   : 

           

 

 

2. การกาํหนดอัตราการปอนวัสดุของยุงหินเย็น (Cold  Bin)   กอนเก็บตัวอยาง 

2.1  กําลังการผลิต  =   นน.การผสมตอ  Batch  X  3600 

                เวลาการผสมตอ  Batch  X  1000 

           =   …………………………………………………ตนั/ชม. 

 

2.2  คํานวณหาอตัราการปอนวัสดุแตละขนาด 

ชนิดวัสด ุ หินฝุน หิน3/8” หิน3/4” หิน1” 

Proportion  of  Cold  Bin     

อัตราการปอน (ตัน/ชม.) 

= (Proportion X กําลังการผลติ)/100 

    

ความกวางชองเปดปากยุง (ซม.)     

ความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุ (RPM)     

 

 

 



3. การสอบกลับ (Re-check) อัตราการปอนวสัดุของยุงหินเย็น (Cold Bin) เลือกการปฏิบัตเิพียง 1 ขอ 

   

  3.1  การสอบกลับโดยวิธีรองรับวัสดุที่ไหนออกจากปากยุง 

ชนิดวัสด ุ หินฝุน หิน3/8” หิน3/4” หิน1” 

Proportion  of  Cold  Bin     

อัตราการปอน ( ตัน/ชม. )     

ความกวางชองเปดปากยุง (ซม.)     

ความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุ (RPM)     

นน.วัสดุที่ควรชั่งได (กก./วินาที)       

= (อัตราการปอน X 1000) / 3600 

    

ผลการสอบกลับ     ครั้งที่ 1 (กก.)     

                        ครั้งที่ 2 (กก.)     

                        ครั้งที่ 3 (กก.)     

                        เฉลี่ย    (กก.)     

 

 

3.2  การสอบกลับโดยวธิีวัดปริมาณวัสดุที่คางบนสายพานลําเลียง 

ชนิดวัสด ุ หินฝุน หิน3/8” หิน3/4” หิน1” 

Proportion       

อัตราการปอน ( ตัน/ชม. )     

ความกวางชองเปดปากยุง (ซม.)     

ความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุ (RPM)     

  ความเร็วสายพาน (ม./วินาที)          

=   ความยาวสายพานทัง้หมด (ม) 

   เวลาสายพานหมุน 1 รอบ (วินาที)                                

    

  นน.วัสดุที่ควรชั่งได (กก./วินาที)     

=       อตัราการปอน X 1000 

      ความเร็วสายพาน  X  3600 

    

ผลการสอบกลับ   ครั้งที ่1 (กก./ม.)     

                       ครั้งที่ 2 (กก./ม.)     

                       ครั้งที่ 3 (กก./ม.)     

                       เฉลี่ย    (กก./ม.)     

 

 



3.3  การตรวจสอบโดยทดลองเดินเครื่อง (Run  Plant)  หานํ้าหนัก  Hot  Bin 

การสอบกลับครั้งที ่1 กําลังผลิต =                           ตัน/ชม.เวลา Run Plant =                         นาท ี

ชนิดวัสดุ COLD BIN BIN 1 BIN 2 BIN 3 BIN 4 นํ้าหนักรวม 

Proportion  ( % )     100 

อัตราการปอนวัสดุแตละยุง (ตัน/ชม.)      

ความกวางชองเปดปากยุง (ซม.)      

ความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุ (RPM)      

นํ้าหนัก Hot Bin รวม (กก.) =  (กําลังผลติ (ตัน/ชม.) x 1000 x เวลา Run Plant (นาที))/60 =                กก. 

ผลการสอบกลับ HOT BIN BIN 1 BIN 2 BIN  3 BIN  4 นํ้าหนักรวม 

หานํ้าหนัก  Hot  Bin (กก.)      

Estimate Proportion  ( % )     100 

การสอบกลับครั้งที ่2 กําลังผลิต =                           ตัน/ชม.เวลา Run Plant =                         นาท ี

ชนิดวัสดุ COLD BIN BIN 1 BIN 2 BIN 3 BIN 4 นํ้าหนักรวม 

Proportion  ( % )     100 

อัตราการปอนวัสดุแตละยุง (ตัน/ชม.)      

ความกวางชองเปดปากยุง (ซม.)      

ความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุ (RPM)      

นํ้าหนัก Hot Bin รวม (กก.) =  (กําลังผลติ (ตัน/ชม.) x 1000 x เวลา Run Plant (นาที))/60 =                กก. 

ผลการสอบกลับ HOT BIN BIN 1 BIN 2 BIN  3 BIN  4 นํ้าหนักรวม 

หานํ้าหนัก  Hot  Bin (กก.)      

Estimate Proportion  ( % )     100 

การสอบกลับครั้งที ่3 กําลังผลิต =                           ตัน/ชม.เวลา Run Plant =                         นาท ี

ชนิดวัสดุ COLD BIN BIN 1 BIN 2 BIN 3 BIN 4 นํ้าหนักรวม 

Proportion  ( % )     100 

อัตราการปอนวัสดุแตละยุง (ตัน/ชม.)      

ความกวางชองเปดปากยุง (ซม.)      

ความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุ (RPM)      

นํ้าหนัก Hot Bin รวม (กก.) =  (กําลังผลติ (ตัน/ชม.) x 1000 x เวลา Run Plant (นาที))/60 =                กก. 

ผลการสอบกลับ HOT BIN BIN 1 BIN 2 BIN  3 BIN  4 นํ้าหนักรวม 

หานํ้าหนัก  Hot  Bin (กก.)      

Estimate Proportion  ( % )     100 

 



หมายเหตุ 

1. การลดหรือเพิ่มความกวางชองเปดปากยุงหรือความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุพิจารณาจาก

นํ้าหนัก Hot  Bin รวม  เพื่อเลือกปรับเปลี่ยนแตละยุง  Cold  Bin  

2. การเลือกความกวางชองเปดปากยุงหรือความเร็วรอบเครื่องปอนวัสดุ  ที่ไดนํ้าหนัก Hot  Bin 

รวม  สามารถชวยพิจารณา Proportion  Hot  Bin  โดยประมาณเพื่อใชออกแบบได 

 

 

4. การตรวจสอบ  Gradation  วัสดุ  Hot  Bin 

 

วัสด ุ
ขนาด 

ตะแกรง 
Gradation   Hot  Bin 

1” ¾” 1/2” 3/8” #4 #8 #16 #30 #50 #100 #200 

BIN1 
แนะนํา 

5/32”-

3/16” 

           

ใชงาน             

BIN2 
แนะนํา 

5/16”-

3/8” 

           

ใชงาน             

BIN3 
แนะนํา 

9/16”-

5/8” 

           

ใชงาน             

BIN4 
แนะนํา 

7/8”-

11/8” 

           

ใชงาน             

BIN5 
แนะนํา 11/8”            

ใชงาน             

 



เจ้าหน้าที�ทดสอบ

เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ผล

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ

วันที�ดําเนินการ

เจ้าของ เจ้าของ

ความสามารถสูงสุด Kg. ความสามารถสูงสุด

หมายเลขเครื�อง หมายเลขเครื�อง

หมายเลขหน้าปัด หมายเลขหน้าปัด

นํ�าหนัก นํ�าหนัก คลาด นํ�าหนัก นํ�าหนัก คลาด

ตุ้ม ครั�งที� ครั�งที� ครั�งที� จริง เคลื�อน ตุ้ม ครั�งที� ครั�งที� ครั�งที� จริง เคลื�อน

(ก.ก.) 1 2 3 (ก.ก.) (%) (ก.ก.) 1 2 3 (ก.ก.) (%)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0

10 10.20 10.10 10.00 10.10 10.10 1.00 100 100 100 100 100 100 0

20 20.20 20.00 20.10 20.10 20.10 0.50 200 200 200 200 200 200 0

30 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 300 300 300 300 300 300 0

40 40.00 40.20 40.30 40.17 40.17 0.42 400 400 400 400 400 400 0

50 49.80 50.10 50.00 49.97 49.97 -0.07 500 500 500 500 500 500 0

60 60.00 60.20 60.00 60.07 60.07 0.11 600 600 600 600 600 600 0

70 70.00 70.00 70.20 70.07 70.07 0.10 700 700 700 700 700 700 0

80 80.00 80.20 80.00 80.07 80.07 0.08 800 800 800 800 800 800 0

90 90.10 90.00 90.00 90.03 90.03 0.04 900 900 900 900 900 900 0

100 100.00 100.10 100.00 100.03 100.03 0.03 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0

  THE CALIBRATION EQUATION :   THE CALIBRATION EQUATION :

  Actual Load (Kgf) = (Machine Readout x0.9998) + 0.0621   Actual Load (Kgf) = Machine Readout

กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ

สํานักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

กรมทางหลวงชนบท  

กระทรวงคมนาคม

CALIBRATION OF MACHINE

เครื�องชั�งแอสฟัลต์ เครื�องชั�งมวลรวม

ค่าที�อ่านจากเครื�องชั�ง (ก.ก.)

ค่าเฉลี�ย

ค่าที�อ่านจากเครื�องชั�ง (ก.ก.)

ค่าเฉลี�ย

y = 0.9998x + 0.0621 
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เจ้าหน้าที�ทดสอบ

เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ผล

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ

วันที�ดําเนินการ

เจ้าของ เจ้าของ

ความสามารถสูงสุด Kg. ความสามารถสูงสุด

หมายเลขเครื�อง หมายเลขเครื�อง

หมายเลขหน้าปัด หมายเลขหน้าปัด

นํ�าหนัก นํ�าหนัก คลาด นํ�าหนัก นํ�าหนัก คลาด

ตุ้ม ครั�งที� ครั�งที� ครั�งที� จริง เคลื�อน ตุ้ม ครั�งที� ครั�งที� ครั�งที� จริง เคลื�อน

(ก.ก.) 1 2 3 (ก.ก.) (%) (ก.ก.) 1 2 3 (ก.ก.) (%)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0

10 10.20 10.10 10.00 10.10 10.10 1.00 100 100 100 100 100 100 0

20 20.20 20.00 20.10 20.10 20.10 0.50 200 200 200 200 200 200 0

30 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 300 300 300 300 300 300 0

40 40.00 40.20 40.30 40.17 40.17 0.42 400 400 400 400 400 400 0

50 49.80 50.10 50.00 49.97 49.97 -0.07 500 500 500 500 500 500 0

60 60.00 60.20 60.00 60.07 60.07 0.11 600 600 600 600 600 600 0

70 70.00 70.00 70.20 70.07 70.07 0.10 700 700 700 700 700 700 0

80 80.00 80.20 80.00 80.07 80.07 0.08 800 800 800 800 800 800 0

90 90.10 90.00 90.00 90.03 90.03 0.04 900 900 900 900 900 900 0

100 100.00 100.10 100.00 100.03 #### 0.03 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0

  THE CALIBRATION EQUATION :   THE CALIBRATION EQUATION :

  Actual Load (Kgf) = (Machine Readout x0.9998) + 0.0621   Actual Load (Kgf) = Machine Readout

CALIBRATION OF MACHINE

กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ

สํานักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

กรมทางหลวงชนบท  

กระทรวงคมนาคม

เครื�องชั�งแอสฟัลต์ เครื�องชั�งมวลรวม

ค่าที�อ่านจากเครื�องชั�ง (ก.ก.) ค่าที�อ่านจากเครื�องชั�ง (ก.ก.)

ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย
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สภาพอากาศ ชวงเวลา....................... - 12.00 น. ปลอดโปรง ฝนตก

ชวงเวลา 12.00 - ........................น. ปลอดโปรง ฝนตก

ปริมาณงาน จํานวน

งานกรุยทางถางปา รถแทรคเตอร   ขนาด..............................

กม....................ถึง กม......................... .................ตร.ม. รถตักดิน  ความจุ............................ลบ.ม.

งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) รถบรรทุกเททาย ความจุ...................ลบ.ม.

กม....................ถึง กม......................... .................ตร.ม. รถเกรดเดอร

งานตัดดิน รถบดลอเหล็ก

กม....................ถึง กม......................... ................ลบ.ม. รถบดสั่นสะเทือน

งานดินถม รถบดลอยาง

กม....................ถึง กม......................... ................ลบ.ม. รถบรรทุกน้ํา

งานรองพื้นทาง รถบริการน้ํามัน

กม....................ถึง กม......................... ................ลบ.ม. รถชางซอมบํารุงเครื่องจักร

งานชั้นพื้นทาง รถบรรทุกกะบะ  1 ตัน

กม....................ถึง กม......................... ................ลบ.ม.

งานแกไข soft Spot ................ตร.ม.

งาน Pavement In-place Recycling ................ตร.ม. วิศวกร/นายชาง/ชาง

งาน Prime Coat ................ตร.ม. พนักงานขับเครื่องจักรยานยนต

งานผิวจราจร-งานไหลทาง Asphaltic Concret................ตร.ม. คนงาน

งานเครื่องหมายจราจร (ปรับปรุง) ...................ชุด

งานตีเสนจราจร ....................ม.

งานหลักนําโคง(ปรับปรุง) ……………หลัก ...........................................................................

............................................................................

งานอื่นๆ......................................................

(ลงชื่อ).............................................................

ผูควบคุมงาน

แรงงาน

หมายเหต.ุ...............................................................

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ……….

โครงการ ..............................................................................................................................................................................................................................

เริ่มงานเวลา......................................น. เลิกงานเวลา.............................น.

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ เครื่องจักรกลที่ใช



เลขที่                             แผนที่/จํานวน

วันที่

สัญญาเลขที่

โครงการ

สถานที่ดําเนินกา บันทึก                   ( )

ผูรับจาง คํานวณ                   ( )

REPORT ควบคุม                ( )

ลําดับ เลข

พื้นที่ ความหนา ความกวาง ความหนาเจาะ

(m.
2
) กอนบดทับ(cm. (m.) (cm.)

บันทึก (ความเห็น) ผาน ไมผาน แกไข........................................................

อุณหภูมิ C ผาน ไมผาน แกไข........................................................

ความหนาขณะปู ผาน ไมผาน แกไข........................................................

ความหนาจากเจาะในสนาม ผาน ไมผาน แกไข........................................................

ความกวาง ผาน ไมผาน แกไข........................................................

รับรอง วิศวกรบริษัทฯ ตรวจสอบ กรมทางหลวงชนบท

(.................................................)

ตําแหนง ....................................................

(........................................)

ทะเบียนเลขที่

รวม

ผิวจราจรรวมไหลทาง

ASPHALTIC  CONCRETE  RECORDED  (ใบตรวจสอบในสนามประจําวัน)

CHECK กอนเริ่มปฏิบัติงาน CHECK ขณะปฏิบัติงาน CHECK เมื่องานแลวเสร็จ

กวาง(m.)

น้ําหนัก (Ton) ตําแหนงกอสราง ปริมาณงาน

รถเปลา

รวม 

นน.

บรรทุก

ASPHALT ยาว(m.)ทะเบียนที่

อุณหภูมิ

(
o
C) กม.ถึง กม. Lane

(ชื่อหนวยดําเนินการ)
กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม



โครงการ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

ตําแหน่งที�ดําเนินการ วันที�

นน.รถบรรทุก นน.ASPHALT

(ตัน) (ตัน) PLANT SITE PLANT SITE

รายงานโดย

ตรวจสอบโดย

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

(ชื�อหน่วยดําเนินการ)

ASPHALT CONCRETE RECORDED  

อุณหภูมิ ◦C
ลําดับ

เวลา
หมายเหตุ

รถบรรทุก

เลขทะเบียน

วิศวกรของผู้รับจ้าง

หัวหน้างานทาง

/          /



บรรณานุกรม 

 

กรมทางหลวง, ส่วนออกแบบและตรวจสอบผวิทางแอสฟลัต.์ คู่มือการปฏิบติังานออกแบบและ

ตรวจสอบผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต, กรงุเทพฯ: 2547. 

กรมทางหลวงชนบท. คู่มอืปฏิบติังานควบคมุคณุภาพวสัด,ุ กรงุเทพฯ: 2545. 

กรมทางหลวงชนบท. คู่มือปฏิบติังานก่อสร้างและบาํรงุรกัษาทาง, กรุงเทพฯ: ชมุนุมสหกรณ์

การเกษตรแหง่ประเทศไทย จาํกดั, 2545. 

กรมทางหลวงชนบท. คู่มือมาตรฐานงานทางสาํหรบัทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิน่

ด้านการควบคมุงานก่อสร้างทางและสะพาน, กรุงเทพฯ: กรมทางหลวงชนบท, 

2547. 

จริพฒัน์   โชตไิกร.  วิศวกรรมการทาง, กรงุเทพฯ: ฟิสกิสเ์ซน็เตอร ์การพมิพ,์ 2527. 

เผา่พงศ ์  นิจจนัทรพ์นัธศ์ร.ี วิศวกรรมการทาง, กรงุเทพฯ: เอช เอน็ การพมิพ,์ 2534. 

วชัรนิทร ์ วทิยกุล. คู่มอืปฏิบติัการวสัดแุอสฟัลตแ์ละแอสฟัลตค์อนกรีต, กรุงเทพฯ: ฟิสกิสเ์ซน็

เตอร ์การพมิพ,์ 2529. 

วชิยั  พลอยกลม. การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตโดยวิธีมารแ์ชลล,์ กรุงเทพฯ: กรม

ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม, 2551. 

ศกัดิ ์ กองสุวรรณ. เทคโนโลยีแอสฟัลตค์อนกรีต, กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล คณะ

วศิวกรรมเทคโนโลย,ี 2532. 

American Society for Testing and Materials (1985).  Annual Book of ASTM Standards, 

Philadelphia: 

E.J. YODER. PRINCIPLES OF PAVEMENT DESIGN, U.SA.: JOHN WILEY & SONS, INC., 

1959. 

The Asphalt Institute (1967). MIX DESIGN METHODS FOR ASPHALT CONCRETE and 

other hot-mix types, U.S.A.: Manual Series No.2(MS-2),  Second Edition, Third 

Printing, The Asphalt Institute, 1963. 

The Asphalt Institute. THE ASPHALT HANDBOOK, U.S.A.: Manual Series No.4(MS-4), 

Second  Printing, The Asphalt Institute, 1963. 

 



คณะท่ีปรึกษา 

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

นายกฤชเทพ สิมลี  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

นายมานพ สุสิงห ์  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

นายประศกัด์ิ บณัฑุนาค  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

นายโกสินท ์ พิทยะเวสดสุ์นทร วศิวกรใหญ่ดา้นควบคุมการกอ่สรา้ง 

นายวศิว ์ รตันโชติ วศิวกรใหญ่ดา้นบาํรุงทางและสะพาน (รก.) 

นายสุพร เตไชยา วศิวกรใหญ่ดา้นสาํรวจและออกแบบ (รก.) 

คณะผูจ้ดัทาํ 

สาํนักวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

รวบรวม/เรียบเรยีง 

นายทว ี   แสงสุวรรณโณ ผูอ้าํนวยการกลุ่มวเิคราะห ์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ (สวว.) 

นายวชิยั   พลอยกลม  วศิวกรโยธาชาํนาญการ (สวว.) 



สํานักวเิคราะห ์วจัิยและพัฒนา 
กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม 
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