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มทช.230-2563 

มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Asphalt Concrete) 

 

1. ขอบข่าย 
แอสฟัลต์คอนกรีตหมายถึงวัสดุที่ได้จาก การผสมร้อนระหว่างมวลรวม(Aggregate) กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

(Asphalt Cement) ที่โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) โดยการควบคุมอัตรา
ส่วนผสมและอุณหภูมิตามที่ก าหนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะและบ ารุงทาง โดยการปูหรือ
เกลี่ยแต่งและบดทับบนชั้นทางใดๆ ที่ได้เตรียมไว้ และผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ถูกต้องตามแนว ระดับ ความ
ลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 

 
2. วัสดุ 

งานแอสฟัลต์คอนกรีต ประกอบด้วยวัสดุมวลรวมที่ ได้จากการผสมวัสดุมวลหยาบ (Coarse 
Aggregate) กับวัสดุมวลละเอียด (Fine Aggregate) และแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรืออาจเพ่ิมวัสดุผสมแทรก 
(Mineral Filler) ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีขนาดคละตามตารางที่ 1  

2.1 แอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้ใช้ AC 40-50 หรือ AC 60-70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.851 
: มาตรฐานแอสฟัลต์ซีเมนต์ส าหรับงานทาง กรณีที่แบบระบุให้ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์อ่ืนๆ หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่
ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารใดๆ นอกเหนือจากนี้  จะต้องมีคุณภาพเท่าหรือดีกว่า ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบ
คุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ได้จากกรมทางหลวงชนบทเป็นกรณีไป 
ส าหรับปริมาณการใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยประมาณ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 

2.2 มวลรวม ให้เป็นไปตาม มทช. 209 : มาตรฐานวัสดุมวลรวมส าหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต 
 
3.  การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   

3.1 ก่อนเริ่มงานไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต    
ของตนเองต่อผู้ควบคุมงาน  แล้วผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุพร้อมเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต  ส่งให้กรมทางหลวงชนบทเพ่ือท าการตรวจสอบ ผู้รับจ้างอาจร้องขอให้กรมทางหลวงชนบทเป็น
ผู้ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ก็ได้  โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบทั้งหมด   

3.2 ขนาดคละและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 
3.3   ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ส าหรับ AC 60-70 ให้เป็นไปตามตารางที่ 2 
3.4   ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ส าหรับ 40-50 ให้เป็นไปตามตารางท่ี 3 
3.5 กรมทางหลวงชนบท จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือท าการออกแบบส่วนผสม

แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ซึ่งมีเกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerant Limit) ของวัสดุต่างๆ ตามตารางที่ 4 เพ่ือใช้ควบคุมงานนั้นๆ กรณีที่กรม
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ทางหลวงชนบท เห็นควรให้ก าหนดขอบเขตของสูตรส่วนผสมเฉพาะงานแตกต่างไปจากตารางที่ 4 ก็สามารถ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

3.6 การผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่โรงงานผสม  ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์
ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอ่ืนใดคลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่ก าหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน ให้ถือว่า
ส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะต้องท า
การปรับปรุงแก้ไข  ค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

3.7 ผู้รับจ้างอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้  ถ้าวัสดุที่ใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเกิดการ  
เปลี่ยนแปลง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงชนบทก่อน 

3.8 กรมทางหลวงชนบทสามารถตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือก าหนดสูตรส่วนผสม
เฉพาะงานใหม่ได้ตามความเหมาะสม ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 1  ขนาดคละของมวลรวมและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ 

ขนาดที่ใช้เรียก 
        มิลลิเมตร 9.5 12.5 19.0 25.0 

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

ส าหรับชั้นทาง 
Wearing Wearing Binder Base 
Course Course Course Course 

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

ขนาดตะแกรง 
ปริมาณผ่านตะแกรง ร้อยละโดยมวล 

มิลลิเมตร (นิ้ว) 

37.5 (1 1/2)    100 
25.0 (1)   100 90-100 
19.0 (3/4)  100 90-100 - 
12.5 (1/2) 100 80-100 - 56-80 
9.5 (3/8) 90-100 - 56-80 - 
4.75 (เบอร์ 4) 55-85 44-74 35-65 29-59 
2.36 (เบอร์ 8) 32-67 28-58 23-49 19-45 
1.18 (เบอร์ 16) - - - - 
0.600 (เบอร์ 30) - - - - 
0.300 (เบอร์ 50) 7-23 5-21 5-19 5-17 
0.150 (เบอร์ 100) - - - - 
0.075 (เบอร์ 200) 2-10 2-10 2-8 1-7 

ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ 
(ร้อยละโดยน้ าหนักของมวลรวม) 

4.0-8.0 3.0-7.0 3.0-6.5 3.0-6.0 
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   หมายเหตุ กรมทางหลวงชนบท อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงขนาดคละของมวลรวม และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์

ที่ใช้ แตกต่างจากตารางที่ 1 ก็ได้  ทั้งนี้แอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้ต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรง
ถูกต้องตามตารางท่ี 2 หรือตารางที่ 3 แล้วแต่แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ 

 
ตารางท่ี 2 ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ส าหรับ AC 60-70 

 
 ชั้นทาง 

รายการ Wearing Wearing Binder Base 
Shoulder 

 Course Course Course Course 
Aggregate Size 9.5 mm. 12.5 mm. 19.0 mm. 25.0 mm. 25.0 mm. 
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 
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ตารางท่ี 3 ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ส าหรับ AC 40-50 

 
 ชั้นทาง 

รายการ Wearing Wearing Binder Base 
Shoulder 

 Course Course Course Course 
Aggregate Size 9.5 mm. 12.5 mm. 19.0 mm. 25.0 mm. 25.0 mm. 
Blows 75 75 75 75 75 
Stability    Min.                        N 9786 9786 9786 9786 9786 
                                             lb.       2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 
Flow 0.25 mm.(0.01 in)         9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 
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.                                                       750 750 750 750 750 
                                   lb./0.01 in.   170 170 170 170 170 
Percent Strength Index   Min.   75 75 75 75 75 

หมายเหตุ 
 (1) การทดสอบเพ่ือออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้ด าเนินการตาม มทช.(ท)607 : 
มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ 

(2) การออกแบบไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามข้อก าหนดในตารางที่ 2 หรือตารางที่ 3  ให้ใช้มวล
รวมขนาด 12.5  มิลลิเมตร ยกเว้นกรณีที่แบบก าหนดให้ชั้น Binder Course  เป็นไหล่ทางด้วยให้ใช้ข้อก าหนดใน
การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตของชั้น Binder Course เป็นข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตของไหล่
ทาง 

(3) การทดสอบหาค่า Percent Strength Index ให้ด าเนินการตาม มทช.(ท)611 : มาตรฐานการ
ทดสอบหาค่าดัชนีความแข็งแรงของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 

 
ตารางท่ี 4 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ส าหรับสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน 

ผ่านตะแกรงขนาด ร้อยละ 

2.36 มม.(เบอร์ 8) และขนาดใหญ่กว่า  5 
1.18 มม.(เบอร์ 16) 0.600 มม.(เบอร์ 30) และ 0.300 มม.(เบอร์ 50)  4 
0.150 มม.(เบอร์ 100)  3 
0.075 มม.(เบอร์ 200)  2 
ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์    0.3 
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4. เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง 
          เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะน ามาใช้งาน จะต้องมีสภาพใช้งานได้ดี  โดยจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและสอบเทียบ และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิให้อยู่ในสภาพใช้งานไดด้ีอยู่เสมอ 

 4.1 โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ระยะขนส่งจากโรงงานผสม
ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร และต้องมีก าลังการผลิต (Rated 
Capacity) ไม่น้อยกว่า 60 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้
ตามที่ก าหนด  โดยจะเป็นโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็
ได้ แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเพ่ือป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ าเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อก าหนด  

โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40 ตาราง
เมตร หรือตามแบบที่กรมทางหลวงชนบทก าหนด อยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นการท างานของโรงงานผสม
จากห้องนั้นได้ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นตามที่ก าหนด มีเครื่องมือทดสอบที่ได้
มาตรฐานและสภาพใช้งานได้ดี เพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เช่น ชุด
เครื่องมือทดสอบ Marshall, ชุดเครื่องมือทดสอบหาปริมาณยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ในส่วนผสม, ชุดเครื่องมือ
ทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม เป็นต้น และต้องอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานใช้เครื่องทดสอบเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีตระหว่างการก่อสร้างได้  

โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
     4.1.1 อุปกรณ์ส าหรับการเตรียมแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Equipment for Preparation of Asphalt 
Cement) โรงงานผสมต้องมีถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Storage Tank) ซึ่งมีอุปกรณ์ให้ความร้อนประเภทท่อ
เวียนไอน้ าร้อนหรือน้ ามันร้อน (Steam or Oil Coil) หรือประเภทใช้ไฟฟ้า (Electricity) หรือประเภทอ่ืนใดที่
ไม่มีเปลวไฟสัมผัสกับถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์โดยตรง อุปกรณ์ทุกประเภทต้องสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีเครื่องควบคุมให้อุณหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ตรงตามข้อก าหนด  และต้องมีระบบท าให้
แอสฟัลต์ซีเมนต์ไหลเวียน  (Circulating System)  ที่เหมาะสม  ที่ท าให้แอสฟัลต์ซีเมนต์ไหลเวียนได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาขณะท างาน  พร้อมกันนี้ต้องมีอุปกรณ์ให้หรือรักษาความร้อนที่ระบบท่อไหลเวียน โดยอาจ
เป็นประเภทใช้ไอน้ า (Steam Jacket) หรือน้ ามันร้อน (Hot Oil Jacket) หรือประเภทฉนวนรักษาความร้อน 
(Insulation)  เพ่ือรักษาอุณหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ในท่อส่งแอสฟัลต์ มาตรวัดแอสฟัลต์ ท่อพ่นแอสฟัลต์ ถัง
บรรจุแอสฟัลต์ และอ่ืนๆ  ให้มีอุณหภูมิตามที่ก าหนด ปลายท่อไหลเวียนแอสฟัลต์ต้องอยู่ที่ใต้ระดับแอสฟัลต์ใน
ถังเก็บแอสฟัลต์ขณะปั๊มแอสฟัลต์ท างาน 

4.1.2 ยุ้งหินเย็น (Cold Bin) และเครื่องป้อนหินเย็น (Aggregate Feeder) โรงงานผสมต้องมียุ้ง
หินเย็นไม่น้อยกว่า 4 ยุ้ง ส าหรับแยกใส่วัสดุหินหรือวัสดุอ่ืนๆ แต่ละขนาด ช่องเปิดปากยุ้งจะต้องเป็นแบบปรับ
ได้  ยุ้งหินเย็นต้องประกอบด้วยเครื่องป้อนหินเย็นแบบที่เหมาะสมสามารถป้อนหินเย็นได้อย่างสม่ าเสมอไปยัง
หม้อเผา (Dryer) ได้ถูกต้องตามอัตราส่วนที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องป้อนหินเย็นส าหรับยุ้งมวล
ละเอียด เช่น หินฝุ่น หรือทราย จะต้องเป็นแบบสายพานยางต่อเนื่อง หรือสายพานอ่ืนใดที่ให้ผลเทียบเท่า 
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4.1.3 หม้อเผา (Dryer) โรงงานผสมต้องมีหม้อเผาอยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพในการท างานดี

พอที่จะท าให้มวลรวมแห้งและมีอุณหภูมิตามที่ก าหนด โดยต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric Pyrometer) ที่อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 2.5 องศา
เซลเซียส ติดตั้งอยู่ที่ปากทางที่มวลรวมเคลื่อนตัวออก และจะต้องมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่วัดได้
โดยอัตโนมัติ 
 4.1.4 ชุดตะแกรงร่อน (Screening Unit)  โรงงานผสมต้องมีชุดตะแกรงร่อนมวลรวมที่ผ่านมา
จากหม้อเผา  เพ่ือแยกมวลรวมเป็นขนาดต่างๆ ตามที่ต้องการ  โดยในชุดตะแกรงร่อนนี้ต้องประกอบด้วย
ตะแกรงคัด  (Scalping Screen)  ส าหรับคัดมวลรวมก้อนโตเกินขนาดที่ก าหนด (Oversize) ออกทิ้งตะแกรง
ทุกขนาดต้องอยู่ในสภาพดี เหล็กตะแกรงไม่ขาดหรือสึกหรอมากเกินไป อันจะให้มวลรวมที่ร่อนออกมาผิดขนาด
ไปจากที่ต้องการ 

 4.1.5 ยุ้งหินร้อน (Hot Bin) โรงงานผสมต้องมียุ้งหินร้อนอย่างน้อย 4 ยุ้ง ทั้งนี้ไม่รวมยุ้งวัสดุผสม
แทรก ส าหรับเก็บมวลรวมร้อนที่ผ่านตะแกรงแยกขนาดแล้ว ยุ้งหินร้อนนี้ต้องมีผนังแข็งแรงไม่มีรอยรั่ว  มีความ
สูงพอที่จะป้องกันไม่ให้มวลรวมไหลข้ามยุ้งไปปะปนกันได้   และต้องมีความจุมากพอที่จะป้อนมวลรวมร้อน
ให้กับห้องผสม (Pugmill Mixer) ได้อย่างสม่ าเสมอเมื่อโรงงานผสมท าการผสมเต็มก าลังผลิต ในแต่ละยุ้งต้องมี
ท่อส าหรับให้มวลรวมไหลออกไปข้างนอก  เพ่ือป้องกันไม่ให้ไปผสมกับมวลรวมที่อยู่ในยุ้งอ่ืนๆ  ในกรณีที่มีมวล
รวมในยุ้งนั้นๆ มากเกินไป 

 4.1.6 ยุ้งเก็บวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler Storage Bin) โรงงานผสมต้องมียุ้งเก็บวัสดุผสม
แทรกต่างหาก  พร้อมกับมีเครื่องชั่ง  หรือเครื่องป้อนวัสดุผสมแทรกซึ่งสามารถควบคุมปริมาณวัสดุเข้าสู่ห้อง
ผสมอย่างถูกต้อง และสามารถปรับเทียบ (Calibrate) ได ้

 4.1.7 เครื่องเก็บฝุ่น (Dust Collector) โรงงานผสมต้องมีเครื่องเก็บฝุ่น  ส าหรับเก็บวัสดุส่วน
ละเอียดหรือฝุ่น ที่มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมที่สามารถเก็บฝุ่นกลับไปใช้ได้อย่างสม่ าเสมอหรือน าไปทิ้งได้
ทั้งหมด  หรือบางส่วน  และเครื่องเก็บฝุ่นดังกล่าวต้องสามารถควบคุมฝุ่นไม่ให้มีฝุ่นเหลือออกสู่อากาศภายนอก
มากจนท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

          โรงงานผสมต้องมีเครื่องเก็บฝุ่นทั้งชุดหลัก (Primary) และชุดรอง (Secondary)  ชุดหลักให้เป็น
แบบแห้ง (Dry Type) และชุดรองเป็นแบบเปียก (Wet Type) หรือแบบอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน 

 4.1.8 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometric Equipment)  โรงงานผสมต้องมีเทอร์โมมิเตอร์แบบ
แท่งแก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ  (Armoured Thermometer) หรือแบบอ่ืนใดซึ่งวัดอุณหภูมิได้ระหว่าง  90-200 
องศาเซลเซียส ติดตั้ งไว้ที่ท่อส่ งแอสฟัลต์  ที่ ต าแหน่ งที่ เหมาะสมใกล้ทางออกของแอสฟัลต์ที่ห้อง
ผ ส ม   น อ ก จ าก นี้ จ ะ ต้ อ งมี เค รื่ อ งวั ด อุ ณ ห ภู มิ   เช่ น   เท อ ร์ โม มิ เต อ ร์ แ บ บ ใช้ ป ร อ ท  ช นิ ด มี
หน้าปัทม์  (Dial  Scale  Mercury Activated Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่า
ไฟฟ้า (Electric  Pyrometer)  หรือแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ที่กรมทางหลวงชนบทอนุญาตให้ใช้ได้ ติดตั้งที่ปลาย
ทางออกของมวลรวม เพ่ือใช้วัดอุณหภูมิของมวลรวมร้อนที่ออกจากหม้อเผา เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใดๆ ที่ใช้
ต้องมีความสามารถแสดงอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเร็วกว่า 5 องศาเซลเซียส
ต่อนาท ี
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 4.1.9 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Control Unit) โรงงานผสมต้องมี

ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งอาจใช้วิธีชั่งน้ าหนักหรือวิธีวัดปริมาตรก็ได้  แต่ต้องสามารถ
ควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ให้อยู่ในช่วงที่ก าหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน  กรณีใช้วิธีชั่งน้ าหนัก 
เครื่องชั่งที่ใช้ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ของน้ าหนักแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ต้องการใช้ผสม กรณีที่ใช้
วิธีวัดปริมาตร  มาตรที่ใช้วัดอัตราการไหลของแอสฟัลต์ซีเมนต์ ที่ปล่อยเข้าสู่ห้องผสมจะต้องเที่ยงตรง โดยยอม
ให้คลาดเคลื่อนจากปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ต้องการใช้เมื่อเทียบเป็นน้ าหนักไม่เกินร้อยละ 2 

 4.1.10 ข้อก าหนดพิเศษส าหรับโรงงานผสมแบบชุด 
 (1) ถังชั่งมวลรวม (Weigh Box or Hopper)  โรงงานผสมแบบชุดต้องมีอุปกรณ์ส าหรับ

ชั่งมวลรวมที่ปล่อยออกมาแต่ละยุ้งได้อย่างละเอียดถูกต้อง ถังชั่งน้ าหนักต้องแขวนอยู่กับเครื่องชั่ง และต้องมี
ขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุมวลรวมได้เต็มชุด  (Batch) โดยมวลรวมไม่ล้นถัง  ถังชั่งน้ าหนักจะต้องวางบนฟัลครัม 
(Fulcrum) ซึ่งวางอยู่บนขอบใบมีด (Knife Edge) อย่างแน่นหนาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเมื่อขณะท างานฟัลครัมและขอบ
ใบมีดต้องไม่เคลื่อนตัวออกจากแนวเดิม ประตูยุ้งหินร้อนและถังชั่งน้ าหนักต้องแข็งแรงและไม่รั่ว 

 (2) ห้องผสม (Pugmill Mixer) ห้องผสมของโรงงานผสมแบบชุดนี้จะต้องเป็นชนิดมี
เพลาผสมคู่ มีอุปกรณ์ให้ความร้อนห้องผสม และสามารถผลิตแอสฟัลต์ได้ส่วนผสมที่สม่ าเสมอ ประตูปล่อย
ส่วนผสมเมื่อปิดจะต้องปิดสนิทโดยไม่มีวัสดุรั่วไหล ต้องมีเครื่องตั้งเวลาและควบคุมเวลาการผสมเป็นแบบ
อัตโนมัติ  ซึ่งจะควบคุมไม่ให้ประตูห้องผสมเปิดจนกว่าจะได้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ภายในห้องผสมประกอบด้วย
ใบพาย (Paddle Tip) จ านวนเพียงพอจัดเรียงตัวกันอย่างเหมาะสมที่จะผสมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนังห้องผสม จะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดมวล
รวมก้อนโตสุด 

 (3) เครื่องชั่ง (Plant Scale) เครื่องชั่งต้องมีความละเอียด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.5 ของ
มวลรวมสูงสุดที่ต้องการชั่ง  หน้าปัทม์เครื่องชั่งต้องมีขนาดใหญ่พอ  ซึ่งสามารถอ่านน้ าหนักได้ในระยะห่างอย่าง
น้อย 7 เมตร และต้องอยู่ในต าแหน่งที่พนักงานควบคุมเครื่องมองเห็นได้ชัดเจน  หน้าปัทม์เครื่องชั่งมวลรวม
จะต้องมีเข็มชี้น้ าหนักแต่ละยุ้ง มีตุ้มน้ าหนักมาตรฐานหนักตุ้มละ 5 กิโลกรัม จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ตุ้ม, ตุ้ม
น้ าหนัก 10 กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า 1 ตุ้ม และหนักตุ้มละ 25 กิโลกรัม  ไม่น้อยกว่า 40 ตุ้ม หรือมีจ านวนเพียง
พอที่จะใช้ในการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง 

 (4) การควบคุมปริมาณมวลรวม และแอสฟัลต์ที่ใช้ผสมในแต่ละชุด จะต้องเป็นแบบ
อัตโนมัติ 

 4.1.11 ข้อก าหนดพิเศษส าหรับโรงงานผสมแบบต่อเนื่อง 
  (1) ชุดอุปกรณ์ควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit)  โรงงานผสมแบบนี้ต้อง

มีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณมวลรวมที่ไหลออกมาจากยุ้งหินร้อนแต่ละยุ้งได้อย่างถูกต้องแน่นอน ประกอบด้วย
เครื่องป้อนหิน (Feeder) อยู่ภายใต้ยุ้งหินร้อน ส าหรับการป้อนวัสดุผสมแทรกจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ
ต่างหาก  ติดตั้งในต าแหน่งที่ท าให้ควบคุมการป้อนวัสดุผสมแทรกลงในห้องผสมเพ่ือผสมกับมวลรวมในจังหวะ
ของการผสมแห้ง  (Dry Mixing)  ก่อนที่จะไปผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ ที่จ่ายเข้ามาภายหลังในจังหวะของการ
ผสมเปียก (Wet Mixing) 
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  (2) จังหวะสัมพันธ์ของการควบคุมการป้อนมวลรวม และแอสฟัลต์ซี เมนต์ 

(Synchronization  of Aggregate and Asphalt Cement Feed)  โรงงานผสมแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์ควบคุม
การป้อนมวลรวมแต่ละขนาดและแอสฟัลต์ซีเมนต์เข้าสู่ห้องผสม เป็นแบบขับเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน เพ่ือให้ได้
อัตราส่วนผสมที่คงที่ตลอดเวลา 

  (3) ชุดห้องผสม (Pugmill Mixer Unit)  ห้องผสมของโรงงานผสมแบบต่อเนื่องนี้ต้อง
เป็นแบบท างานต่อเนื่อง (Continuous Mixer) เป็นชนิดมีเพลาผสมคู่ มีอุปกรณ์ให้ความร้อนห้องผสม  และ
สามารถผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตได้ส่วนผสมที่สม่ าเสมอ  ใบพายจะต้องเป็นชนิดปรับมุมให้ไปในทางเดียวกัน
เพ่ือให้ส่วนผสมเคลื่อนตัวได้เร็ว หรือให้กลับทางกัน เพ่ือถ่วงเวลาให้ส่วนผสมเคลื่ อนตัวช้าลงได้ และห้องผสม
จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมระดับของส่วนผสมด้วย ระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนังห้องผสมจะต้องน้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของขนาดมวลรวมก้อนโตสุด ที่ห้องผสมจะต้องมีแผ่นแสดงปริมาตรของห้องผสม เมื่อมีส่วนผสม
บรรจุในห้องผสมที่ความสูงต่างๆ ติดตั้งไว้อย่างถาวร นอกจากนั้นจะต้องมีตารางแสดงอัตราการป้อนวัสดุมวล
รวมต่อนาที  เมื่อโรงงานผสมท างานในอัตราเร็วปกต ิ
 
            การค านวณเวลาในการผสม ให้ก าหนดโดยใช้น้ าหนักตามสูตรดังนี้ คือ 
 
                           เวลาในการผสม (วินาที)    =  A/B 
     
  เมื่อ  A  = ปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดในห้องผสม (Pugmill Dead Capacity) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
          B  = ส่วนผสมที่ออกจากห้องผสม (Pugmill Output) มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อวินาที 
 
 (4) ยุ้งพักส่วนผสม (Discharge Hopper)  โรงงานผสมแบบนี้ต้องประกอบด้วยยุ้ง
ส าหรับพักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ออกมาจากห้องผสม  ยุ้งพักส่วนผสมนี้มีประตูเปิดที่ด้านล่างของยุ้งและ
จะปล่อยส่วนผสมได้เม่ือส่วนผสมเต็มยุ้งแล้ว 
 (5) สัญญาณแจ้งปริมาณมวลรวมในยุ้งหินร้อนโรงงานผสมต้องมีสัญญาณซึ่งจะแจ้งให้
ทราบว่าปริมาณมวลรวมในยุ้งหินร้อน ยังมีปริมาณเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้หรือไม่  ถ้าปริมาณมวลรวม
ยุ้งใดขาดหรือน้อยไป สัญญาณดังกล่าวจะท าให้ผู้ควบคุมทราบทันที ผู้รับจ้างต้องหยุดการด าเนินการและท า
การแก้ไข จนกว่าผู้ควบคุมจะเห็นสมควร จึงจะอนุญาตให้ด าเนินการต่อไปได้ 

4.2 รถบรรทุก (Haul Truck) 
        รถบรรทุกที่น ามาใช้จะต้องมีจ านวนพอเพียงกับก าลังผลิตของโรงงานผสม และความสามารถใน
การปูของเครื่องปู  ทั้งนี้เพ่ือให้การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมากท่ีสุดในแต่ละ
วันที่ปฏิบัติงาน  จ านวนรถบรรทุกที่ใช้  ให้ค านวณให้เหมาะสมกับก าลังผลิตของโรงงานผสม  ความจุของ
รถบรรทุก เวลาในการบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงรถบรรทุก ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง 
เวลาในการรอและการเทส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงในเครื่องปู ความสามารถในการปูของเครื่องปู และอ่ืนๆ 

กระบะรถบรรทุกจะต้องไม่รั่ว พ้ืนกระบะจะต้องเป็นแผ่นโลหะเรียบ  ภายในกระบะจะต้องสะอาด
ปราศจากวัสดุที่ไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ ตกค้างอยู่   ก่อนใช้ขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   จะต้องพ่นหรือ
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เคลือบภายในกระบะด้วยน้ าสบู่ น้ าปูนขาว หรือสารเคมีเคลือบชนิดใดๆ ที่มีน้ าหนักผสมไม่เกินร้อยละ 5  โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ห้ามใช้น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล  หรือน้ ามันประเภท
เดียวกัน  การพ่นหรือเคลือบภายในกระบะให้ท าเพียงบางๆ เท่านั้น  และก่อนบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ลงกระบะ ให้ยกกระบะเทวัสดุหรือสารเคลือบที่อาจมีมากเกินความจ าเป็นออกให้หมด ในการขนส่งจะต้องมี
ผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมคลุมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  เพ่ือรักษาอุณหภูมิและป้องกัน
น้ าฝนหรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ด้วย 

4.3 เครื่องปู (Paver or Finisher) 
     เครื่องปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองโดยจะเป็นชนิดล้อ

เหล็กตีนตะขาบ หรือชนิดล้อยางที่มีคุณภาพเทียบเท่า   มีก าลังมากพอและสามารถควบคุมความเร็วในการ
เคลื่อนที่ได้อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในขณะที่เคลื่อนไปพร้อมกับรถบรรทุกส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและในขณะ
เคลื่อนตัวไปตามล าพัง เครื่องปูจะต้องสามารถปรับความเร็วการปูได้หลายอัตรา  และปูส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตได้ความลาดถูกต้องตามแบบ 

4.3.1 ส่วนขับเคลื่อน (Tractor Unit) ประกอบด้วยเครื่องยนต์ต้นก าลังมีอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ (Governor) ให้คงท่ีระหว่างท างาน กระบะบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Hopper) จะต้อง
เป็นแบบข้างกระบะหุบได้  สายพานป้อนส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Slat Conveyor)เกลียวเกลี่ยจ่าย
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  (Auger หรือ Screw Conveyor) แยกเป็น 2 ข้าง ซ้ายและขวา  ซ่ึงสามารถแยก
ท างานเป็นอิสระแก่กันได้ ประตูควบคุมการไหล (Flow Gate)  ของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตสามารถปรับ
ระดับความสูงของช่องประตูได้  

4.3.2 ส่วนเตารีด (Automatic Screed Unit) ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมความหนา 
(Thickness Control) อุปกรณ์ควบคุมความลาดเอียงที่ผิว (Crown Control) อุปกรณ์ให้ความร้อนแผ่นเตารีด 
(Screed HeaTer) แผ่นเตารีด (Screed Plate) และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ระบบการควบคุมความ
ลาดชัน  (Grade Control) และระดับแอสฟัลต์คอนกรีตควรเป็นแบบอัตโนมัติ โดยอาจเป็นแบบ (1) Erected 
Grade Line (2) Mobile String Line (3) Ski  (4) Floating Beam หรือ (5) Joint-matching Shoe ส าหรับ
แบบที่ (2) แบบที่ (3) และแบบที่ (4) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร แผ่นเตารีดจะต้องมีความยาวไม่น้อย
กว่า 2.4 เมตร และสามารถขยายได้ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร แผ่นเตารีดจะต้องตรงแนวและได้ระดับ ไม่บิดงอ
หรือสึกหรอมากเกินสมควร ไม่สึกเป็นหลุม มีระบบการอัดแอสฟัลต์คอนกรีตขั้นต้นเป็นแบบสั่นสะเทือน 
(Vibratory Screed) หรือแบบคานกระแทก (Tamper Bar) หรือเป็นทั้ง 2 แบบ  ประกอบกัน ซึ่งสามารถปรับ
ความถี่ของการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกได้ตามต้องการ ส าหรับแบบคานกระแทกจะต้องมีระยะห่าง
ระหว่างแผ่นเตารีดกับคานกระแทก 0.25-0.50 มิลลิเมตร  ผิวของคานกระแทกด้านล่างที่ใช้อัดแอสฟัลต์
คอนกรีตต้องอยู่ในสภาพดี และไม่สึกหรอมากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดความหนาของใหม่ 

4.4 รถเกลี่ยปรับระดับ (Motor Grader) 
 รถเกลี่ยปรับระดับนี้ถ้าจ าเป็นต้องน ามาใช้งาน จะต้องเป็นชนิดขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง  มีล้อยาง
ผิวเรียบ มีใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และมีความยาวของช่วงเพลา (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร 
การใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

4.5 เครื่องจักรบดทับ 
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 เครื่องจักรบดทับทุกชนิดจะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ต้องมีน้ าหนักและคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดที่ก าหนดส าหรับเครื่องจักรบดทับแต่ละชนิด  น้ าหนักในการบดทับของ
เครื่องจักรบดทับแต่ละชนิดจะต้องเหมาะสมกับชนิดและลักษณะของส่วนผสมความหนาของชั้นที่ปู ขั้นตอน
การบดทับและอ่ืนๆ เครื่องจักรบดทับต้องมีจ านวนเพียงพอที่จะอ านวยให้การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ด าเนินไปได้โดยปกติไม่ติดขัดหรือหยุดชะงัก เพื่อให้ได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความแน่น ความเรียบ และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามก าหนด การก าหนดน้ าหนักเครื่องจักรบดทับ น้ าหนักในการบดทับของเครื่องจักรแต่ละคัน 
ตลอดจนการเพ่ิมจ านวนเครื่องจักรบดทับจากจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 
เครื่องจักรบดทับจะต้องประกอบด้วยเครื่องจักรชนิดต่างๆ  ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้ได้จากผู้
ควบคุมงานก่อน โดยมีจ านวนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
          ก. รถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คัน และรถบดสั่นสะเทือนชนิด 2 ล้อ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 คัน หรือรถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ ไม่น้อยกว่า 2 คัน ในกรณีที่ไม่มีรถบดสั่นสะเทือน 
          ข. รถบดล้อยาง ไม่น้อยกว่า 3 คัน  
             รายละเอียดของเครื่องจักรชนิดต่างๆ เป็นดังนี้ 

4.5.1 รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ (Steel-Tired Tandem Roller) ต้องมีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 8 
ตัน และสามารถเพ่ิมน้ าหนักได้จนมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน จะต้องมีน้ าหนักต่อความกว้างของล้อรถบดไม่
น้อยกว่า  37.9 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร รถบดจะต้องอยู่ในสภาพดี  สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าและถอยหลังได้ 
การขับเคลื่อนไปข้างหน้า  การหยุด และการถอยหลังจะต้องเรียบสม่ าเสมอ ล้อเหล็กท้ัง 2 ล้อ  จะต้องตรงตาม
แนว  ที่ผิวล้อเหล็กจะต้องเรียบไม่เป็นร่อง (Groove) ลึกเป็นหลุมหรือเป็นรอยบุ๋ม (Pit) สลักยึดล้อ (king Pin) 
และลูกปืนล้อ (Wheel Bearing) ต้องไม่สึกหรอมากเกินไปจนท าให้ล้อหลวม ต้องมีถังน้ า  มีระบบฉีดน้ า 
(Sprinkler System) มีอุปกรณ์คราดผิวล้อเหล็ก (Scraper) และแผ่นวัสดุส าหรับซึมซับน้ าและเกลี่ยกระจายน้ า
ส าหรับเลี้ยงล้อรถบดที่ใช้การได้ดี และถูกต้องตามที่ต้องการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อ
ขณะบดทับ 

4.5.2 รถบดล้อยาง (Pneumatic-Tired Roller) ต้องมีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน  และ
สามารถเพ่ิมน้ าหนักได้ มีล้อยางไม่น้อยกว่า 7 ล้อ ล้อรถบดต้องเป็นชนิดผิวหน้าเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของล้อ  (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร มีผิวหน้าล้อยางกว้างไม่น้อยกว่า 225 มิลลิเมตร มีขนาด
และจ านวนชั้นผ้าใบเท่ากันทุกล้อ ส่วนล้อและเพลาเคลื่อนตัวขึ้นลงได้อิสระอย่างน้อย 1 แถว มีแรงอัดที่ผิวหน้า
สัมผัสของล้อรถบดขณะบดอัดไม่มากกว่า 620 กิโลปาสกาล (90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)  และต้องมีถังน้ า มีระบบ
ฉีดน้ า มีอุปกรณ์คราดผิวล้อยาง และแผ่นวัสดุส าหรับซึมซับน้ าและเกลี่ยกระจายน้ าส าหรับเลี้ยงล้อรถบดที่ใช้ได้
ดีและถูกต้องตามที่ต้องการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อขณะบดทับ รถบดล้อยางขณะใช้
งานจะต้องมีความดันลมยางเท่ากันทุกล้อ โดยอนุญาตให้มีความดันลมยางแต่ละล้อแตกต่างกันได้ไม่เกิน  35 
กิโลปาสกาล (5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 

4.5.3 รถบดสั่นสะเทือน (Vibratory Roller) ต้องมีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 4 ตัน ส าหรับบด
ทับชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาไม่เกินชั้นละ 35 มิลลิเมตร และต้องมีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 6 ตัน 
ส าหรับบดทับชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาตั้งแตช่ั้นละ 40 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยอาจเป็นแบบสั่นสะเทือนล้อ
เดียวหรือสองล้อก็ได้ ต้องมีความถี่การสั่นสะเทือน (frequency) ไม่น้อยกว่า 33 เฮิรตซ์ (2,000 รอบต่อ
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นาที)  และมีระยะเต้น  (Amplitude) ระหว่าง 0.20-0.80 มิลลิเมตร มีน้ าหนักต่อความกว้างของรถบดไม่น้อย
กว่า 22 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร  รถบดจะต้องอยู่ในสภาพดี  สามารถบดทับโดยการเดินหน้าและถอยหลัง
ได้   การขับเคลื่อนไปข้างหน้า  การหยุดและการถอยหลังจะต้องเรียบสม่ าเสมอ ล้อทั้ง 2 ล้อ  จะต้องตรง
แนว  ที่ผิวล้อเหล็กจะต้องเรียบ  ไม่ลึกเป็นหลุมหรือเป็นรอยบุ๋ม สลักล้อและลูกปืนล้อต้องไม่สึกหรอมาก
เกินไป  จนท าให้ล้อหลวม ต้องมีถังน้ า มีระบบฉีดน้ า  มีอุปกรณ์คราดผิวล้อ และแผ่นวัสดุส าหรับซึมซับน้ าและ
เกลี่ยกระจายน้ าเลี้ยงล้อรถบด เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อขณะบดทับ มีระบบการ
สั่นสะเทือนที่อยู่ในสภาพดี 

 
4.6 เครื่องพ่นแอสฟัลต์ (Asphalt Distributor) 

        ต้องเป็นชนิดขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองมีถังบรรจุแอสฟัลต์ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วง และ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้งาน ดังนี้  

4.6.1 ไม้วัด (Dipstick) หรือเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์ในถัง 
4.6.2 หัวเผาให้ความร้อนแอสฟัลต์ (Burner)  
4.6.3 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแอสฟัลต์ (Thermometer)  
4.6.4 ปั๊มแอสฟัลต์ (Asphalt Pump) 
4.6.5 เครื่องต้นก าลังหรือเครื่องท้าย (Power Unit)  
4.6.6 ท่อพ่นแอสฟัลต์ (Spray Bar) พร้อมหัวฉีด (Nozzle) 
4.6.7 ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือ (Hand Spray)  
4.6.8 อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ (Bitumeter)  
4.6.9 ถังบรรจุแอสฟัลต์บนรถ (Asphalt Tank) 

        เครื่องพ่นแอสฟัลต์ต้องมีระบบหมุนเวียน (Circulating System) มีปั๊มแอสฟัลต์ที่สามารถใช้ได้ดี 
ตั้งแต่กับแอสฟัลต์เหลวจนถึงแอสฟัลต์ซีเมนต์ และต้องท างานได้ดังนี้  
          (1) ดูดแอสฟัลต์เข้าถังได้ 
          (2) หมุนเวียนแอสฟัลต์ในท่อพ่นแอสฟัลต์ และในถังบรรจุแอสฟัลต์ได้ 
          (3) พ่นแอสฟัลต์ผ่านทางท่อพ่นแอสฟัลต์ หรือผ่านท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้ 
         (4) ดูดแอสฟัลต์จากถังบรรจุหรือท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือเข้าสู่ถังได้ 
          (5) ปั๊มแอสฟัลต์จากถังบรรจุประจ ารถพ่นแอสฟัลต์ไปยังถังเก็บแอสฟัลต์ภายนอกได้ 
 (6) เครื่องต้นก าลังหรือเครื่องท้าย ต้องมีมาตรบอกความดัน หรืออ่ืนๆ 

เครื่องปั๊มแอสฟัลต์ ต้องติดเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์ที่ผ่านปั๊ม  โดยวัดเป็นรอบหรือวัดเป็น
ความดัน หรืออ่ืนๆ 

ท่อพ่นแอสฟัลต์ อาจประกอบด้วยท่อหลายท่อนต่อกัน มีหัวฉีดติดตั้ งโดยมีระยะห่างระหว่าง
หัวฉีดเท่าๆ กัน หัวฉีดปรับท ามุมกับท่อพ่นแอสฟัลต์ได้ และต้องมีอุปกรณ์ปิดเปิดได้  ท่อพ่นแอสฟัลต์ต้องเป็น
แบบที่แอสฟัลต์หมุนเวียนผ่านได้ เมื่อใช้งานต้องมีความดันสม่ าเสมอตลอดความยาวของท่อและสามารถปรับ
ความสูงและความกว้างในการพ่นแอสฟัลต์ได้ 
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ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือที่เคลื่อนที่ได้อิสระ ต้องเป็นแบบใช้หัวฉีด  ใช้พ่นแอสฟัลต์บนพ้ืนที่

ที่รถพ่นแอสฟัลต์เข้าไปไม่ได้ 
อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ ประกอบด้วยล้อวัดความเร็ว (ล้อที่ห้า) ต่อสายเชื่อมไปยัง

มาตรวัดความเร็วในเก๋งรถ    มาตรวัดความเร็วนี้ต้องวัดความเร็วเป็นเมตรต่อนาที    หรือฟุตต่อนาที พร้อม
ทั้งนี้มีตัวเลขบอกระยะทางรวมที่รถวิ่ง 

ถังบรรจุแอสฟัลต์บนรถ เป็นชนิดมีฉนวนหุ้มป้องกันความร้อน ภายในถังประกอบด้วยท่อน า
ความร้อนจากหัวเผา (หนึ่งหัวเผาหรือมากกว่า) มีแผ่นโลหะช่วยกระจายความร้อน มีท่อระบายแอสฟัลต์  ที่ถัง
ต้องมีเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์เป็นแบบไม้วัด หรือเข็มวัดบอกปริมาณหรือทั้งสองชนิด  มีเทอร์โมมิเตอร์วัด
อุณหภูมิเป็นแบบหน้าปัทม์ (Dial) หรือแบบแท่งแก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรือทั้ง
สองชนิด  ที่อ่านได้ละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส 

อุปกรณ์ส าหรับเครื่องพ่นแอสฟัลต์ต่างๆเหล่านี้  ก่อนน าไปใช้งานต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี การตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต้องด าเนินการตามวิธีที่ก าหนด ซึ่งแอสฟัลต์ที่พ่นออกมา
จะต้องมีปริมาณสม่ าเสมอตลอดความกว้างและความยาวและเมื่อตรวจสอบโดยวิธีทดสอบหาปริมาณแอสฟัลต์
ซีเมนต์ที่ลาดตามขวางและตามยาว จะต้องถูกต้องตามข้อก าหนดกล่าวคือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาดตาม
ขวางคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 17  และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาดตามยาวคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 
15  ตามล าดับ 

4.7 เครื่องจักรและเครื่องมือท าความสะอาดพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง 
4.7.1 รถบรรทุกน้ า (Water Truck) ต้องอยู่ในสภาพดี มีท่อพ่นน้ าและอุปกรณ์ฉีดน้ าที่ใช้การได้ดี 
4.7.2 เครื่องกวาดฝุ่น (Rotary Broom) อาจเป็นแบบลาก แบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองหรือแบบ

ติดตั้งที่รถไถนา (Farm Tractor) หรือรถอ่ืนใด แต่ต้องเป็นแบบไม้กวาดหมุน โดยเครื่องกล ขนไม้กวาดอาจท า
ด้วยไฟเบอร์ ลวดเหล็ก ไนล่อน หวาย หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ต้องมี
ประสิทธิภาพพอที่จะท าให้พื้นที่ท่ีจะก่อสร้างสะอาด 

4.7.3 เครื่องเป่าลม (Blower) เป็นแบบติดตั้งที่รถไถนาหรือรถอ่ืนใด มีใบพัดขนาดใหญ่ ให้ก าลัง
ลมแรงและมีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะท าให้พื้นที่ท่ีจะก่อสร้างสะอาด 

4.8 เครื่องมือประกอบ 
4.8.1 เครื่องมือบดทับแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก (Small Vibratory CoMpactor) ต้องมีขนาด

น้ าหนักเหมาะสมที่จะใช้บดทับแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่รถบดไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้  หรือใช้ในงาน
ซ่อมขนาดเล็ก การใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

4.8.2 เครื่องมือกระทุ้งแอสฟัลต์คอนกรีต (Hand Tamper) ต้องเป็นแบบและมีขนาดน้ าหนัก
เหมาะสม ที่จะใช้กระทุ้งอัดแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีเครื่องบดทับขนาดเล็กเข้าไปบดทับไม่ได้ หรือใช้งานซ่อม
ขนาดยอ่ย การใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

4.8.3 เครื่องมือตัดรอยต่อ อาจเป็นแบบติดกับรถบดล้อเหล็กหรือเป็นแบบรถเข็นขนาดเล็ก หรือ
จะมีทั้ง 2 แบบก็ได้ หรือมีแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถตัดแนวรอยต่อได้เรียบร้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุม
งาน 
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4.8.4 เครื่องมือเจาะตัวอย่าง อาจเป็นชนิดใช้เครื่องยนต์หรือใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้เจาะตัวอย่างที่มี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ได้อย่างเรียบร้อย 
4.8.5 ไม้บรรทัดวัดความเรียบ (Straight-edge)  ต้องเป็นไม้บรรทัดวัดความเรียบที่มีขนาด

เหมาะสม มีความยาว 3.00 เมตร 
เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แล้วข้างต้น การน ามาใช้งาน

และการใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 
 
5. การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง 

5.1 การเตรียมสถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุ 
        สถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุจะต้องเหมาะสม มีบริเวณกว้างพอที่จะด าเนินการได้โดยสะดวก 
นอกจากนั้นจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าที่ดี อันจะเป็นการป้องกันมิให้มีน้ าท่วมกองวัสดุได้ พ้ืนที่ส าหรับกอง
วัสดุที่น ามาใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุไม่พึงประสงค์  เช่น วัชพืช สิ่งสกปรกอ่ืนๆควรรองพ้ืนด้วยวัสดุ
หินหรือปูด้วยแผ่นวัสดุที่เหมาะสม  สถานที่กองวัสดุจะต้องราบเรียบได้ระดับพอควร การกองวัสดุแต่ละ
ขนาด  จะต้องกองแยกไว้อย่างชัดเจน โดยการกองแยกให้ห่างกันตามสมควรหรือท ายุ้งกั้นไว้เพ่ือป้องกันวัสดุที่
จะใช้แต่ละชนิด  แต่ละขนาด ไม่ให้ปะปนกัน หรือปะปนกับวัสดุไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ  การกองวัสดุต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันไม่ให้วัสดุเกิดการแยกตัวโดยการกองวัสดุเป็นชั้นๆ  สูงชั้นละไม่เกินความสูงของ
กองวัสดุกองเดี่ยวๆ เมื่อเทจากรถบรรทุกเทท้ายคันหนึ่งๆ ถ้าจะกองวัสดุชั้นต่อไปจะต้องแต่งระดับยอดกองให้
เสมอ และไม่ควรกองวัสดุสูงเป็นรูปกรวย 

5.2 การเตรียมมวลรวมและวัสดุผสมแทรก 
          กองวัสดุที่ใช้ทุกชนิด จะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้วัสดุเปียกน้ าฝน  โดยการกองวัสดุในโรงที่มีหลังคา
คลุม หรือคลุมด้วยผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอ่ืนๆที่เหมาะสม หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
วัสดุที่ใช้ทุกชนิดเมื่อป้อนเข้าโรงงานผสม ต้องไม่มีความชื้นเกินก าหนด  ตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตโรงงาน
ผสมที่ใช้งานนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โรงงานผสมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มวลรวมที่ใช้แต่ละชนิด ก่อนน าไปใช้งานจะต้องบรรจุอยู่ในยุ้งหินเย็น แยกกันแต่ละยุ้ง และการผสม
มวลรวมแต่ละชนิดจะต้องด าเนินการโดยผ่านยุ้งหินเย็นเท่านั้น ห้ามน ามาผสมกันภายนอกยุ้งหินเย็นในทุกกรณี 
 วัสดุผสมแทรก หากน ามาใช้จะต้องแยกใส่ยุ้งวัสดุผสมแทรกโดยเฉพาะ การป้อนวัสดุผสมแทรกจะต้อง
แยกต่างหากโดยไม่ปะปนกับวัสดุอื่นๆ และจะต้องป้อนเข้าห้องผสมโดยตรง 

5.3 การเตรียมแอสฟัลต์ซีเมนต์ 
แอสฟัลต์ซีเมนต์ในถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เมื่อผสม

กับมวลรวมที่โรงงานผสมจะต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 159  8 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิที่แอสฟัลต์

ซีเมนต์ มีความหนืด 170  20 เซนติสโตกส์ (Centistokes)หรือมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสม
เฉพาะงาน การจ่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ไปยังห้องผสม จะต้องเป็นไปโดยต่อเนื่องและมีอุณหภูมิตามที่ก าหนด
สม่ าเสมอตลอดเวลา 

5.4 การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
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เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ที่น ามาใช้งานต้องมีสภาพใช้งาน

ได้ดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและหรือตรวจปรับ ตามรายการและวิธีการที่กรมทางหลวงชนบทก าหนด 
และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ก่อน เครื่องจักร เครื่องมือ  และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีจ านวนพอเพียงที่จะ
อ านวยให้การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ด าเนินไปโดยต่อเนื่อง ไม่ติดขัดหรือหยุดชะงัก และในระหว่าง
การก่อสร้างจะต้องบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาท างาน 

5.5 การเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง 
5.5.1 รองพ้ืนทาง พ้ืนทาง หรือไหล่ทาง จะต้องเรียบสม่ าเสมอ  ได้ระดับและความลาดตาม

รูปแบบก่อนท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ  กรณีรองพ้ืนทางหรือพ้ืนทางหรือไหล่ทางมีความเสียหายเป็นคลื่น 
เป็นหลุมบ่อ มีจุดอ่อนตัว (Soft Spot)  หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

5.5.2 ผิวทางลาดยางเดิม  ที่จะท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับมีผิวหน้าไม่สม่ าเสมอ  หรือเป็น
คลื่น และไม่มีการท าชั้นปรับระดับ ให้ปรับแต่งให้สม่ าเสมอ ถ้ามีหลุมบ่อ รอยแตก  จุดอ่อนตัวหรือความ
เสียหายของชั้นทางใดๆ จะต้องตัด หรือขุดออก แล้วปะซ่อม หรือขุดซ่อมแล้วแต่กรณี แล้วบดทับให้แน่นและมี
ผิวหน้าที่เรียบสม่ าเสมอ โดยให้มีระดับและความลาดถูกต้องตามแบบ วัสดุที่น ามาใช้จะต้องมีคุณภาพดี ขนาด
และปริมาณวัสดุที่ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและพ้ืนที่ที่จะซ่อม 

5.5.3 พ้ืนทางหรือไหล่ทาง ที่มี ไพรมโคท (Prime Coat )หลุดหรือเสียหาย  ต้องแก้ไขใหม่ให้
เรียบร้อยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานก าหนด แล้วทิ้งไว้จนครบก าหนดเวลาบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อมก่อน  จึง
ท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับได้ 

5.5.4 พ้ืนทางหรือไหล่ทางที่ท า ไพรมโคท ทิ้งไว้ มีผิวหลุดเสียหายเป็นพื้นที่ต่อเนื่องมากเกินกว่าที่
จะซ่อมตามข้อ 5.5.3 ให้ได้ผลดี ให้พิจารณาคราด (Scarify) พ้ืนทางหรือไหล่ทางนั้น แล้วบดทับใหม่ให้ได้ความ
แน่นตามที่ก าหนด  แล้วท าไพรมโคทใหม่ทิ้งไว้จนครบก าหนดเวลาบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ท าไพรมโคทก่อน จึง
ท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับได้ 

5.5.5 พ้ืนทางหรือไหล่ทางที่ท าไพรมโคททิ้งไว้นาน  โดยไม่ได้ท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตตาม
ขั้นตอนการก่อสร้างปกติ  แต่ไพรมโคทไม่หลุดเสียหายก่อนท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับอาจพิจารณาให้
ท าแทคโคท  (Tack Coat) โดยให้ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

5.5.6 ในงานเสริมผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางเดิมซึ่งเกิดการยุบตัว  Sag 
and Depression) หรือเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง แต่ไม่ใช่จุดอ่อนตัว ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณียุบตัวหรือเป็นแอ่งลึกไม่เกิน 30 มิลลิเมตร  อาจแยกปูเสริมเพ่ือปรับระดับเฉพาะ
ส่วนที่ยุบตัวหรือเป็นแอ่งก่อน  หรือจะปูรวมไปพร้อมกับการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ทั้งนี้ความหนารวมที่ปูจะต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนารวมเกิน 
80  มิลลิเมตร จะต้องแยกปูเสริมเพ่ือปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุบด้วยหรือเป็นแอ่งก่อน 

(2) กรณียุบตัวหรือเป็นแอ่งลึกเกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องแยกปูเสริมปรับระดับเฉพาะส่วน
ที่ยุบตัวหรือเป็นแอ่งก่อน โดยให้ปูเป็นชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ 50 มิลลิเมตร 
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การแยกปูเสริมปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุบตัวหรือเป็นแอ่งด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  นี้ให้บด

ทับด้วยรถบดล้อยางจนได้ความแน่นตามท่ีก าหนด แล้วจึงปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อไป 
5.5.7 รองพ้ืนทาง พื้นทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยางเดิมที่จะท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ 

ต้องสะอาดปราศจากฝุ่น วัสดุสกปรก หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ ปะปน 
5.5.8 การท าความสะอาดรองพ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยางเดิม  ที่จะท าชั้นทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตทับ โดยการกวาดฝุ่น วัสดุหลุดหลวม ทรายที่สาดทับไพรมโคท ส าหรับพ้ืนทางหรือไหล่
ทางออกจนหมดด้วยเครื่องกวาดฝุ่น ต้องปรับอัตราเร็วการหมุนและน้ าหนักกดที่กดลงบนรองพ้ืนทาง พื้นทาง 
ไหล่ทางหรือผิวทางลาดยางเดิมให้พอดี โดยไม่ท าให้รองพ้ืนทาง พื้นทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จ
แล้วให้ใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 

5.5.9 กรณีที่มีคราบฝุ่นหรือวัสดุจับตัวแข็งอยู่ที่พ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยางเดิมที่จะท า
ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ ให้ก าจัดคราบแข็งดังกล่าวออกโดยการใช้เครื่องมือใดๆ ที่เหมาะสมตามที่ผู้
ควบคุมงานก าหนดหรือเห็นชอบ  ขูดออก  ล้างให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง  ใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาด แล้วใช้เครื่อง
เป่าลมเป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด 

5.5.10 ผิวทางลาดยางเดิมที่มีแอสฟัลต์เยิ้ม   ก่อนท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับจะต้องแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อน  โดยการปาดแอสฟัลต์ที่เยิ้มออก หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานก าหนดหรือ
เห็นชอบ 

5.5.11 ผิวทางลาดยางเดิมหรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใดๆ  ที่จะท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ทับ  จะต้องท าแทคโคทก่อน โดยให้ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 

5.5.12 ขอบของโครงสร้างคอนกรีตใดๆ   หรือผิวหน้าตัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมที่ต่อเชื่อม
กับ แอสฟัลต์คอนกรีตที่จะก่อสร้างใหม่  จะต้องท าแทคโคทก่อน โดยให้ด าเนินการตามมทช.227:มาตรฐานงาน
แทคโคท (Tack Coat) 

5.5.13 ผิวพ้ืนสะพานคอนกรีตที่จะต้องปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต   จะต้องขูดวัสดุยาแนวรอย
แตกและรอยต่อส่วนเกินที่ติดอยู่ที่ผิวพ้ืนคอนกรีตให้หมด ล้างท าความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใช้เครื่องเป่าลม
เป่าฝุ่นออกให้หมด แล้วท าแทคโคท โดยให้ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 
 
6. วิธีการก่อสร้าง 

6.1 การควบคุมการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่โรงงานผสม 
 การด าเนินการควบคุมการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่โรงงานผสม  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1.1 การควบคุมคุณภาพส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  มวลรวมและแอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ 1  คุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตต้องสม่ าเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงานที่
ได้ก าหนดขึ้นส าหรับแอสฟัลต์คอนกรีตนั้นๆ สูตรส่วนผสมเฉพาะงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุผลในข้อ 3.5 
และ ข้อ 3.6 

6.1.2 การควบคุมเวลาในการผสมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   โรงงานผสมต้องมีเครื่องตั้งเวลาและ
ควบคุมเวลาแบบอัตโนมัติ ที่สามารถตั้งและปรับเวลาในการผสมแห้งและผสมเปียกได้ตามต้องการ 
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ส าหรับโรงงานผสมแบบชุด ระยะเวลาในการผสมแห้งและผสมเปียกควรใช้ประมาณ 15 วินาที และ 

30 วินาที ตามล าดับ 
 ส าหรับโรงงานผสมแบบต่อเนื่อง ระยะเวลาในการผสมให้ค านวณจากสูตรตามข้อ 4.1.11 (3) ในการ

ผสมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตโดยโรงงานผสมทั้ง 2 แบบ  ต้องได้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่สม่ าเสมอ  ใน
กรณีที่ผสมกันตามเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว   แต่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังผสมกันได้ไม่สม่ าเสมอตามต้องการ 
ก็ให้เพิ่มเวลาในการผสมขึ้นอีกก็ได้ แต่เวลาที่ใช้ในการผสมทั้งหมดต้องไม่เกิน 60  วินาที ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ควบคุมงาน การก าหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใดๆให้ก าหนดโดยการทดสอบหาปริมาณที่
แอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวม ตามวิธีการทดสอบ AASHTO T 195 "Determining Degree of Particle 
Coating of Bituminous-Aggregate Mixtures" โดยให้ถือหลักเกณฑ์ก าหนดตามตารางท่ี 5  
 

ตารางท่ี 5 ปริมาณที่แอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวม 
 

ชั้นทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณที่แอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวมร้อยละโดยพื้นที่ 

พ้ืนทาง ไม่น้อยกว่า 90 

ผิวทาง รองผิวทาง ไหล่ทาง ปรับระดับ ไม่น้อยกว่า 95 

 
6.1.3 การควบคุมอุณหภูมิของวัสดุก่อนการผสมและอุณหภูมิของส่วนผสม แอสฟัลต์คอนกรีต 

(1) มวลรวม ก่อนการผสมต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 163 8 องศาเซลเซียส และมี
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 1 โดยมวล และขณะผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ จะต้องมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไว้ในสูตร
ส่วนผสมเฉพาะงาน 

(2) แอสฟัลต์ซีเมนต์   ขณะเก็บในถังเก็บรอใช้งานต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส 

เมื่อจะผสมกับมวลรวมต้องให้ความร้อนเพ่ิมจนได้อุณหภูมิ 159 8 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิที่แอสฟัลต์

ซีเมนต์ มีความหนืด 170 20 เซนติสโตกส์ (Centistokes)  หรืออุณหภูมิตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสม
เฉพาะงาน 

(3) แอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมเสร็จ  ก่อนออกจากห้องผสมจะต้องมีอุณหภูมิระหว่าง121 -168 
องศาเซลเซียส หรือตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน ถ้ามีอุณหภูมิแตกต่างไปกว่าที่ก าหนดนี้ ห้ามน า
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวไปใช้งาน 

(4) ต้องมีการบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่ผ่านหม้อเผา อุณหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ขณะก่อน
ผสมกับมวลรวม และอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  โดยใช้เครื่องบันทึก
อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องส่งบันทึกรายการอุณหภูมิ
ดังกล่าวประจ าวัน แก่ผู้ควบคุมงานทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

(5) การวัดอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่อยู่ในรถบรรทุก  ต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่
อ่านอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว  การวัดอุณหภูมิให้วัดผ่านรูที่เจาะไว้ข้างกระบะรถบรรทุกทั้ง 2  ด้าน ที่ประมาณ
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กึ่งกลางความยาวของกระบะ  และสูงจากพ้ืนกระบะประมาณ  150 มิลลิเมตร  การวัดอุณหภูมิให้วัดจาก
รถบรรทุกทุกคันแล้วจดบันทึกอุณหภูมิไว้ 

6.2 การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากโรงงานผสมไปยังสถานที่ก่อสร้าง  ต้องใช้รถบรรทุกท่ีเตรียมไว้แล้ว

โดยถูกต้องตามข้อ 4.2  ในการขนส่งจะต้องมีผ้าใบ หรือแผ่นวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมคลุมส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต  เพ่ือรักษาอุณหภูมิและป้องกันน้ าฝนหรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 

6.3 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  จะต้องใช้เครื่องปูที่ถูกต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 4.3  โดยต้องผ่านการ

ตรวจสอบ ตรวจปรับ และอนุญาตให้ใช้ได้แล้วจากผู้ควบคุมงาน การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้อง
ค านวณความเร็วของเครื่องปูให้เหมาะสมกับก าลังผลิตของโรงงานผสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ การปูจะต้อง
ด าเนินการไปโดยต่อเนื่องมากที่สุด ด้วยความเร็วการปูที่สม่ าเสมอ ปริมาณส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ออก
จากเตารีดของเครื่องปู จะต้องมีปริมาณสม่ าเสมอตลอดความกว้างของพ้ืนที่ที่ปู  โดยขณะปูควรป้อนส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตจากกระบะบรรจุผ่านไปยังเกลียวเกลี่ยจ่ายทั้ง 2 ข้าง  จนถึงส่วนเตารีดโดยสม่ าเสมอ  มี
ระดับส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตคงที่  และในการปฏิบัตินี้ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องมากที่สุด ในส่วนของเตารีด
อัตราเร็วการกระแทกของคานกระแทก และจ านวนรอบการสั่นสะเทือนของเตารีดแบบสั่นสะเทือนตลอดจน
ระยะเต้นจะต้องคงที่ และใช้ให้เหมาะสมกับชนิดลักษณะของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตความหนาของชั้นทาง  
และอ่ืนๆ ในการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ผิวหน้าของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ขณะยังไม่ได้บดทับ  
จะต้องมีลักษณะผิวหน้าที่มีความเรียบ ความแน่น สม่ าเสมอทั้งทางด้านตามขวางและตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก 
(Tearing)  รอยเคลื่อนตัวเป็นแอ่ง (Shoving)  การแยกตัวของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหรือลักษณะความ
เสียหายอื่นๆ ขณะปูหากปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นให้รีบแก้ไขในทันที ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่
มีลักษณะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ห้ามน ามาใช้ 

6.3.1 สภาพผิวชั้นทางก่อนการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  จะต้องแห้ง  ห้ามปูส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตขณะฝนตกหรือเมื่อผิวชั้นทางที่จะปูเปียกชื้น 

6.3.2 อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขณะปู  ไม่ควรคลาดเคลื่อนไปจากอุณหภูมิเม่ือออกจาก
โรงงานผสมที่ก าหนดให้โดยผู้ควบคุมงาน เกินกว่า 14 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ ากว่า 120 องศา
เซลเซียส การตรวจวัดอุณหภูมิแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูแล้วบนถนน จะต้องด าเนินการเป็นระยะๆ ตลอดเวลาของ
การปูหากปรากฏว่าอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและ
แก้ไขโดยทันที 

6.3.3 การวางแนวก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ก่อนการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทุกชั้น 
จะต้องวางแนวขอบชั้นทางที่จะปูก่อน โดยการใช้เชือกขึงวางแนว และยึดติดกับพ้ืนที่ที่จะปูส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตให้แน่น  หรือวิธีการก าหนดแนวอ่ืนใดที่เหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
จะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรกของชั้นทางแต่ละชั้น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ตรง
แนวเรียบร้อยตามแบบ การด าเนินการนี้ไม่รวมถึงการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตติดกับคันหิน (Curb) และร่อง
ระบายน้ า (Gutter) หรือส่วนของโครงสร้างใดๆ ที่มีแนวถูกต้องตามแบบอยู่แล้ว  
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6.3.4 ล าดับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น  จะต้อง

ด าเนินการปูช่องจราจรหลักหรือทางตรงก่อน ส่วนช่องจราจรหรือบริเวณอ่ืนๆ เช่นทางแยก ทางเชื่อม ส่วน
ขยาย หรือบริเวณย่อยอื่นๆ ให้ด าเนินการภายหลัง  

6.3.5 การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง รอยต่อตามขวางหมายถึง แนวก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามขวางที่ปลายแปลงก่อสร้างที่สิ้นสุดการก่อสร้างประจ าวัน การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง อาจด าเนินการได้ 
2 วิธี คือ 

(1) การใช้ไม้แบบ โดยใช้ไม้แบบที่มีความหนาเท่ากับความหนาของชั้นทางที่ปู วางที่จุดสิ้นสุด
ของการปูแต่ละแปลงให้ตั้งฉากกับแนวการปู  เมื่อปูแอสฟัลต์คอนกรีตถึงไม้แบบนี้ให้ปูเลยไปเป็นทางลาดที่มี
ความยาวเพียงพอที่จะไม่ท าให้ยวดยานสะดุดเมื่อแล่นผ่านและอาจอนุญาตให้ใช้ทรายรองพ้ืนส่วนลาดได้เพ่ือ
ความสะดวกในการลอกแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เป็นทางลาดออก  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

(2) การใช้กระดาษแข็งส าเร็จรูปหรือแผ่นวัสดุส าเร็จรูปใดๆ ที่ใช้ส าหรับท ารอยต่อตามขวาง
โดยเฉพาะ ซึ่งใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยน ามาวางที่จุดสิ้นสุดของการปูแต่ละ
แปลงให้ตั้งฉากกับแนวการปู  แล้วปูแอสฟัลต์คอนกรีตทับเป็นทางลาดที่มีความยาวเพียงพอที่จะไม่ท าให้
ยวดยานสะดุดเมื่อแล่นผ่าน 

เมื่อจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อจากรอยต่อตามขวางนั้น ก็ให้ยกไม้แบบ แผ่นกระดาษแข็ง 
หรือแผ่นวัสดุส าเร็จรูปนั้น รวมทั้งชั้นทางส่วนที่ปูเป็นทางลาดออกไป ตรวจสอบระดับด้วยไม้บรรทัดวัดความ
เรียบ หากระดับหรือความหนาของชั้นทางส่วนใดไม่ถูกต้องตามแบบ ให้ตัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนนั้น
ออกไปจนถึงชั้นทางส่วนที่มีระดับและความหนาถูกต้องตามแบบด้วยเครื่องตัดรอยต่อแอสฟัลต์คอนกรีตให้ได้
แนวตรงและตั้งฉากโดยเรียบร้อย   ก่อนที่จะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อไป ให้ทารอยต่อตามขวางนั้นด้วย
แอสฟัลต์บางๆ เพ่ือให้รอยต่อต่อเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหม่ได้ดี  การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์นี้ให้ด าเนินการ
ตาม มทช.227: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat ) 

ในกรณีที่การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหยุดชะงักด้วยเหตุใดก็ตามในระหว่างการก่อสร้าง
ประจ าวัน  จนท าให้อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณหน้าเตารีดลดลงต่ ากว่าที่ก าหนด  ก็ให้ท า
รอยต่อตามขวางที่บริเวณนั้นด้วย  โดยให้ตัดรอยต่อถึงบริเวณที่มีความหนาตามแบบและได้บดทับเรียบร้อย
แล้ว  โดยตัดให้ตั้งฉากพร้อมกับตักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่ตัดออกทิ้งไป ให้ทารอยต่อตามขวางนั้น
ด้วยแอสฟัลต์บางๆ เพ่ือให้รอยต่อ ต่อเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหม่ได้ดี การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์ให้ด าเนินการ
ตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท  (Tack Coat) 

การปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อเชื่อมกับรอยต่อตามขวางในครั้งใดๆ  เมื่อเริ่มปูส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตไปได้กระบะแรก  ให้ใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบระดับที่รอยต่อ หากไม่ได้ระดับ
ตามท่ีก าหนด  ให้ด าเนินการแก้ไขโดยด่วนขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่นั้นยังร้อนอยู่ 

ในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตแต่ละช่องจราจร  รอยต่อตามขวางของการก่อสร้างชั้นทางที่
ช่องจราจรข้างเคียงต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน โดยต้องก่อสร้างให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เมตร ทั้งนี้เพ่ือ
ไม่ให้เกิดเป็นจุดอ่อนท าให้เกิดความเสียหายภายหลังได้ 

ในกรณีที่ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้น  รอยต่อตามขวางของแต่ละชั้นจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 
5 เมตร และจะต้องห่างจากรอยต่อตามขวางของช่องจราจรข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ด้วย 
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6.3.6 การก่อสร้างรอยต่อตามยาว  ในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประกบกับชั้นทางช่องจราจร

ข้างเคียงท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น อาจท าได้ 2 วิธี คือ 
(1) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้เหลื่อมเข้าไปในชั้นทางช่องจราจรข้างเคียงที่ได้

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  25-50  มิลลิเมตร แล้วดันส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เหลื่อมเข้าไปนี้ให้ชนแนว
รอยต่อ โดยให้สูงกว่าระดับที่ด้านนอกถัดไปให้มากพอที่เมื่อบดทับแล้ว รถบดจะไปอัดส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีตตรงรอยต่อนั้นแน่นและเรียบได้ระดับสม่ าเสมอกับผิวชั้นทางที่ก่อสร้างประกบนั้น 

(2) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้เหลื่อมเข้าไปในชั้นทางช่องจราจรข้างเคียงที่ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 25-50 มิลลิเมตร คัดเม็ดวัสดุก้อนโตบริเวณที่เหลื่อมกันตรงรอยต่อนั้นออกทิ้งไป ซึ่ง
เมื่อบดทับจะได้รอยต่อตามยาวที่แน่น ไม่ขรุขระ และเรียบได้ระดับสม่ าเสมอกับผิวทางท่ีก่อสร้างประกบนั้น 

ก่อนจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ประกบกับชั้นทางของช่องจราจรที่ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ให้ตัดแต่งรอยต่อตามยาวนั้นด้วยเครื่องมือตัดรอยต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.8.3 โดยตัดให้ตั้งฉาก
กับชั้นทางที่ปูทับ และรอยต่อนั้นจะต้องตรงแนว เรียบร้อย  คม ไม่ฉีกขาด เสร็จแล้วให้ทารอยต่อนั้นด้วย
แอสฟัลต์บางๆ เพื่อให้รอยต่อ ต่อเชื่อมกันได้ดีกับชั้นทางที่ประกบ การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์นี้ ให้ด าเนินการ
ตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท  (Tack Coat) 

ในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้น  แต่ละชั้นให้ก่อสร้างให้มีรอยต่อตามยาวเหลื่อมกัน
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ถ้าเป็นชั้นทาง 2 ช่องจราจร รอยต่อตามยาวของชั้นทางชั้นบนสุดให้อยู่ในแนวขอบ
ช่องจราจรตามแบบ 

การปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพร้อมกัน  โดยใช้เครื่องปูหลายเครื่อง การปูชั้น
ทางโดยเครื่องปูที่ตามหลัง  ให้ปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเหลื่อมเข้าไปในชั้นทางที่ก าลังปูโดยเครื่องปูเครื่อง
หน้า  25-50  มิลลิเมตร ในกรณีเช่นนี้ไม่จ าเป็นต้องตัดรอยต่อตามยาว และไม่ต้องท าแทคโคท  

6.3.7 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในทางโค้ง  ให้ปูช่องจราจรด้านโค้งในก่อนไปตามล าดับจนถึง
โค้งนอก แต่ถ้าก่อสร้างในฤดูฝนจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จเต็มโค้งโดยเร็วที่สุด เพ่ือป้องกันน้ าขังบนชั้น
ทาง 

6.3.8 การตรวจวัดความหนาของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้ตรวจวัดความหนาของชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตที่ปูแล้วแต่ยังไม่ได้บดทับเป็นระยะๆ ช่วงละไม่เกิน 8 เมตร  โดยให้ตรวจวัดความหนาตลอดความกว้าง
ของชั้นทาง หากปรากฏว่าความหนาของชั้นทางคลาดเคลื่อนไปจากความหนาที่ก าหนด ให้แก้ไขโดยทันที
ขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิตามท่ีก าหนด  กรณีท่ีมีความหนาน้อยกว่าที่ก าหนด  ให้คราดผิว
แล้วน าส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณภาพถูกต้องมาปูเสริม เกลี่ยให้ได้ระดับสม่ าเสมอแล้วตรวจสอบระดับ
ให้ถูกต้อง 

6.3.9 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยรถเกลี่ยปรับระดับ  การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
บริเวณที่เครื่องปูไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้หรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปด าเนินการ อาจพิจารณาให้ใช้รถ
เกลี่ยปรับระดับที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.4 ด าเนินการได้แล้วตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดวัดความเรียบให้ได้
ระดับถูกต้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน  

6.3.10 การปูด้วยแรงคน กรณีที่เป็นพ้ืนที่จ ากัด หรือพ้ืนที่ที่ต้องการปรับระดับพ้ืนที่ที่มีสิ่งกีดขวาง 
และอ่ืนๆ ที่เครื่องปูและรถเกลี่ยปรับระดับเข้าไปด าเนินการไม่ได้ ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะเข้าไป
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ด าเนินการ  อาจพิจารณาใช้คนปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในบริเวณดังกล่าวได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
ควบคุมงาน ในการใช้คนด าเนินการนี้ ให้ใช้พลั่วตักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไปกองเรียงกันบนพ้ืนที่ที่ต้องการ
ปู แต่ละกองเป็นกองเดี่ยวๆ ห้ามกองทับกันเป็นกองสูง เกลี่ยแต่งให้เรียบสม่ าเสมอ แล้วตรวจสอบด้วยไม้
บรรทัดวัดความเรียบให้ได้ระดับถูกต้อง 

6.3.11 การตรวจสอบความเรียบในการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้ด าเนินการตรวจสอบภาย
หลังจากการบดทับเที่ยวแรก โดยใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบวางทาบไปบนผิวหน้าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
หากต้องเสริมแต่งปรับระดับใหม่ ให้ด าเนินการขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิตามที่ก าหนด 

6.4 การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น  จะต้องใช้เครื่องจักรบดทับที่ถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ 4.5  

และจะต้องมีจ านวนเพียงพอที่จะอ านวยให้การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด าเนินไปได้โดยปกติ ไม่ติดขัด
หรือหยุดชะงัก เครื่องจักรบดทับต่างๆ ดังกล่าว ก่อนน าไปใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจปรับ ให้
เหมาะสมตามรายการและวิธีการตามที่กรมทางหลวงชนบทก าหนด และอนุญาตให้ใช้ได้จากผู้ควบคุมงาน 
 การบดทับจะต้องกระท าทันทีหลังจากการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  และเริ่มบดทับขณะที่
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังร้อนอยู่ โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 120-150 องศาเซลเซียส เมื่อบดทับแล้ว จะต้อง
ได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความแน่น ความเรียบสม่ าเสมอ ได้ระดับและความลาดตามแบบ ไม่มีรอยแตก 
รอยเคลื่อนตัวเป็นแอ่ง รอยคลื่น รอยล้อรถบด หรือความเสียหายของผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืนๆ  

6.4.1 หลักการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วๆไป  ในกรณีท่ีข้อก าหนดไม่ได้ระบุวิธีการบดทับเป็น
อย่างอ่ืน การบดทับให้พิจารณาด าเนินการตามหลักการบดทับดังนี้ 

ในเบื้องต้นให้บดทับรอยต่อต่างๆ ก่อนโดยทันที ต่อจากนั้นก็ให้บดทับขั้นต้น ( Initial or 
Breakdown Rolling) โดยให้รถบดทับตามหลังเครื่องปูให้ใกล้ชิดเครื่องปูมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และในการ
บดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก าลังบดทับต้องไม่มีรอยแตก  ไม่มีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด  
ต่อไปเป็นการบดทับขั้นกลาง (Intermediate Rolling) โดยให้บดทับตามติดการบดทับในขั้นต้นให้ใกล้ชิดที่สุด
เท่าท่ีสามารถจะท าได้ และต้องด าเนินการขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิเหมาะสมที่จะท าให้ได้
ความแน่นตามที่ก าหนด  ต่อจากนั้นเป็นการบดทับขั้นสุดท้าย (Finish Rolling) ซึ่งจะต้องด าเนินการขณะที่
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิที่รถบดจะสามารถลบรอยล้อรถบดทับท่ีผ่านมาได้เรียบร้อย 
  ในการบดทับจะต้องเริ่มบดทับที่ขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านต่ าหรือด้านขอบนอกก่อน 
แล้วจึงค่อยๆ บดทับเหลื่อมเข้าไปสู่ด้านเส้นแบ่งก่ึงกลางถนน เว้นแต่การบดทับช่วงการยกโค้ง ซึ่งจะต้องบดทับ
ทางด้านต่ าก่อน แล้วจึงบดทับเหลื่อมไปทางด้านสูง การบดทับแต่ละเที่ยวให้บดทับขนานไปกับเส้นแบ่งกึ่งกลาง
ถนน และให้แนวบดทับเหลื่อมกัน (Overlap) ประมาณ 150 มิลลิเมตร แต่ถ้าบดทับแล้วเกิดเป็นคลื่นตามขวาง
หรือส่วนผสมเคลื่อนตัวเป็นแอ่งก็ให้เปลี่ยนเป็นบดทับเหลื่อมกันครึ่งหนึ่งของความกว้างของล้อรถบด การหยุด
รถบดแต่ละเที่ยวของการบดทับ ต้องไม่หยุดที่แนวเดียวกับรอยหยุดของรถบดเที่ยวก่อน แต่ควรหยุดรถบดให้
เหลื่อมกันเป็นระยะห่างพอสมควร 

  ในระหว่างการบดทับ  หากมีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด  ควรใช้น้ าหรือสาร
ส าหรับเคลือบล้อรถบดใดๆ ที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ พ่นล้อรถบดบางๆ เพียงเพ่ือเคลือบผิวหน้าล้อ
รถบดให้เปียกชื้น  เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด หากหมดความจ าเป็นแล้วให้เลิกใช้ 
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การบดทับรถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ าและสม่ าเสมอ โดยใช้ล้อขับ (Drive Wheel) น าหน้าให้ใกล้ชิดเครื่อง
ปูมากที่สุด หากมีการเปลี่ยนความเร็วรถบดขณะบดทับ จะต้องค่อยๆ เปลี่ยนความเร็วทีละน้อย ในช่องทางการ
บดทับช่องทางใดๆ การบดทับเดินหน้าและถอยหลังให้อยู่ในแนวช่องทางการบดทับเดียวกัน ก่อนเดินหน้าและ
ถอยหลังรถบดจะต้องหยุดนิ่งก่อน ถ้าเป็นรถบดสั่นสะเทือนจะต้องหยุดการสั่นสะเทือนก่อนด้วย การเปลี่ยน
แนวช่องทางบดทับจะต้องค่อยๆ เปลี่ยน  โดยให้ไปเปลี่ยนบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่ได้บดทับและ
เย็นตัวแล้ว  ห้ามเปลี่ยนบนผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก าลังบดทับหรือที่ยังร้อนอยู่  การบดทับช่องทางบด
ทับถัดไปจะต้องขนานกับช่องทางเดิม การจอดรถบดขณะบดทับหรือบดทับเสร็จแล้ว  ให้จอดบนผิวชั้นทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่เย็นตัวแล้ว  ห้ามจอดบนผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ยังร้อนอยู่  ถ้าในการบดทับ
ท าให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเกิดการเคลื่อนตัวออกไปต้องแก้ไขโดยด่วน  โดยการคราดส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตบริเวณดังกล่าวให้หลวม แล้วน าส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณภาพและอุณหภูมิถูกต้องมาเพ่ิม  
พร้อมกับแต่งระดับให้สม่ าเสมอได้ระดับถูกต้องแล้วจึงบดทับใหม่ 

6.4.2. ความเร็วของรถบดในการบดทับ ในการบดทับโดยทั่วๆ ไป รถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ าและ
สม่ าเสมอ ความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการบดทับขึ้นอยู่กับชนิดของรถบด อุณหภูมิ ชนิด ลักษณะ และความหนาของ
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   ขั้นตอนการบดทับ  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ความเร็วสูงสุดในการบดทับ
ส าหรับรถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือน รถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนซึ่งบดทับโดยไม่สั่นสะเทือน และรถบด
ล้อยาง ในการบดทับข้ันตอนต่างๆ ควรจะเป็นไปตามตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6   ความเร็วของรถบดในการบดทับ 

 

ชนิดของรถบด 
ความเร็วของการบดในการบดทับ 
การบดทับขั้นต้น การบดทับขั้นกลาง การบดทับขั้นสุดท้าย 
กม./ชม. ไมล์/ชม. กม./ชม. ไมล์/ชม. กม./ชม. ไมล์/ชม. 

รถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ 3 2 5 3 5* 3* 
รถบดล้อยาง 5 3 5 3 8 5 
รถบดสั่นสะเทือน** 4-5 2.5-3 4-5 2.5-3 - - 

 
หมายเหตุ   *    รวมถึงรถบดสั่นสะเทือนบดทับโดยไม่สั่นสะเทือน  /   **   ดูตารางที่ 7  ประกอบ 
 

 ความเร็วสูงสุดของการบดทับส าหรับรถบดสั่นสะเทือนที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนใดๆ ขึ้นอยู่
กับระยะกระแทกของล้อรถบด (Impact Spacing) ซึ่งตามปกติระยะการกระแทกของล้อรถบดจะน้อยกว่าความ
หนาของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่บดทับแล้ว ในการบดทับระยะกระแทกของล้อรถบดไม่ควรน้อยกว่า 10 ครั้ง
ต่อระยะทาง 300 มิลลิเมตร (หรือ33 ครั้งต่อระยะทาง 1 เมตร) ที่รถบดเคลื่อนตัวไป ส าหรับความเร็วที่
เหมาะสมในการบดทับของรถบดสั่นสะเทือนที่ความถี่การสั่นสะเทือนใดๆที่ใช้และระยะกระแทกของล้อรถบดที่
ก าหนด ควรจะเป็นไปตามตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7  ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ความถี่ และจ านวนครั้งการกระแทก 

(ช่วงท่ีควรใช้อยู่ในกรอบเส้นทึบ) 

ความถี่การสั่นสะเทือน 
เฮิรตซ์ (รอบต่อนาที) 

จ านวนครั้งการกระแทกต่อระยะ  1 เมตร 
(จ านวนครั้งการกระแทกต่อระยะ 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 
ไมล์/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 

 
6.4.3 การท าแปลงทดลองเพ่ือก าหนดรูปแบบของการบดทับ ก่อนเริ่มการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีต เพ่ือให้ใช้เครื่องจักรบดทับที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมต่องานและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรท าแปลง
ทดลองในสนามยาวประมาณ 100-150 เมตร เพ่ือก าหนดรูปแบบของการบดทับ (Pattern of Rolling) ที่
เหมาะสมกับชนิด จ านวน สภาพเครื่องจักรที่น ามาใช้งาน โดยเมื่อบดทับเสร็จแล้วจะต้องได้ชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตที่มีความเรียบ  ความแน่นสม่ าเสมอ  ได้ระดับความลาดตามแบบ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ถูกต้องตามที่
ก าหนด การท าแปลงทดลองบดทับนี้ให้ด าเนินการแก้ไข ปรับการใช้งาน หรือเพ่ิมจ านวนเครื่องจักรบดทับได้
แล้วแต่กรณี จนกว่าจะสามารถบดทับได้ถูกต้องตามที่ก าหนด และผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว จึงน าไปใช้เป็น
บรรทัดฐานในการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในงานนั้นๆ ต่อไป  ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  หรือเครื่องจักรบดทับที่ใช้งานและอ่ืนๆ  ผู้ควบคุมงาน
อาจพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขหรือท าแปลงทดลองในสนาม เพ่ือทดลองหาความเหมาะสมใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

การก าหนดรูปแบบการบดทับที่เหมาะสมส าหรับเครื่องจักรบดทับชุดใด ที่ใช้งานนั้น ให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการทดลองบดทับ เพ่ือก าหนดขนาดพ้ืนที่บดทับที่สัมพันธ์กับก าลังผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของ
โรงงานผสม  อัตราการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  และเพ่ือทราบจ านวนเที่ยวการบดทับเต็มผิวหน้าชั้นทาง
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แอสฟัลต์คอนกรีต (Coverage) จ านวนเที่ยวการบดทับซ้ าที่ช่องทางบดทับแต่ละช่อง (Pass) ความเร็วของรถ
บดแต่ละชนิดในการบดทับและอ่ืนๆ 

 
6.4.4 ล าดับขั้นตอนการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

(1) เมื่อปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรก  หรือเต็มผิวจราจรในคราวเดียว การบดทับ
จะต้องด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   ก. บดทับรอยต่อตามขวาง 
   ข. บดทับขอบผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านนอก 
   ค. บดทับขั้นต้น 
   ง. บดทับขั้นกลาง 
   จ. บดทับขั้นสุดท้าย 

(2) เมื่อปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพร้อมกัน  หรือปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ใหม่ประกบกับช่องจราจรเดิมที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือประกบกับแนวโครงสร้างใดที่มีอยู่แล้ว การบด
ทับจะต้องด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   ก. บดทับรอยต่อตามขวาง 
   ข. บดทับรอยต่อตามยาว 
   ค. บดทับขอบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านนอก 
   ง. บดทับขั้นต้น  
   จ. บดทับขั้นกลาง 
   ฉ. บดทับขั้นสุดท้าย 

6.4.5 การบดทับรอยต่อตามขวาง ให้ใช้รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือรถบดสั่นสะเทือน แต่ให้บดทับโดยไม่
สั่นสะเทือน 

ส าหรับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรก  ก่อนการบดทับรอยต่อตามขวาง 
ควรใช้แผ่นไม้ที่มีความหนาเหมาะสม วางรองชิดขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวางทั้ง 2 
ด้าน  เพ่ือรองรับล้อรถบดเวลาบดทับเลยขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตออกไป  เป็นการป้องกันมิให้ขอบชั้น
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปลายรอยต่อตามขวางเสียหาย เสร็จแล้วจึงบดทับรอยต่อตามขวาง โดยในการบดทับ
เที่ยวแรกให้รถบดวิ่งบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ล้อรถบดเหลื่อมเข้าไปใน
บริเวณชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่ ประมาณ 150  มิลลิเมตร ใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบความ
เรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้เรียบร้อยทันที และในการบดทับเที่ยวต่อๆ ไป ให้แนวบดทับค่อยๆ 
เลื่อนเข้าไปในบริเวณชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่เที่ยวละ 150-200  มิลลิเมตร จนในที่สุดล้อรถบดจะเข้า
ไปบดทับบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่ท้ังหมด  

ส าหรับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรประกบกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่อง
จราจรที่ได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว การบดทับในครั้งแรกให้บดทับบริเวณปลายรอยต่อตามขวางด้านที่บรรจบกับ
รอยต่อตามยาว โดยให้บดทับขนานไปตามรอยต่อตามยาวเป็นระยะประมาณ 0.5-1 เมตร แล้วใช้ไม้บรรทัดวัด
ความเรียบตรวจสอบความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้เรียบร้อยทันที ต่อจากนั้นให้เริ่มบดทับ
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รอยต่อตามขวาง ก่อนบดทับควรใช้แผ่นไม้ที่มีความหนาเหมาะสม  วางรองชิดขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
บริเวณรอยต่อตามขวางด้านนอก เสร็จแล้วให้บดทับรอยต่อตามขวาง โดยให้ด าเนินการตามวิธีการบดทับ
ดังกล่าวข้างต้น  

6.4.6 การบดทับรอยต่อตามยาว รอยต่อตามยาวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
(1) รอยต่อเย็นหรือรอยต่อเก่า (Cold Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวระหว่างช่องจราจรที่ได้

ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  และบดทับเรียบร้อยแล้ว  กับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ที่ก่อสร้าง
ประกบกัน 

ในการบดทับรอยต่อตามยาว เมื่อใช้รถบดล้อเหล็กชนิดไม่สั่นสะเทือน การบดทับเที่ยวแรกให้
ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยให้ล้อรถบดเหลื่อมเข้าไปบนชั้นทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ 100-150 มิลลิเมตร และในการบดทับเที่ยวต่อๆ ไป ให้ล้อรถบดค่อยๆ เลื่อน
แนวบดทับเหลื่อมเข้าไปบนชั้นทางที่ก่อสร้างใหม่เพ่ิมขึ้น จนกระทั่งล้อรถบดทั้งหมดจะอยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่  ในกรณีใช้รถบดสั่นสะเทือนบดทับ  การบดทับจะต้องให้ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้น
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่สร้างใหม่  โดยให้ล้อรถบดเหลื่อมเข้าไปบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างสร้าง
แล้ว 100-150 มิลลิเมตร และให้ด าเนินการบดทับซ้ าตามแนวบดทับดังกล่าว จนกระทั่งได้รอยต่อตามยาวที่
เรียบร้อยและได้ความแน่นตามที่ก าหนด 

(2) รอยต่อร้อนหรือรอยต่อใหม่ (Hot Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวของชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ระหว่างช่องจราจร 2 ช่อง ที่ก่อสร้างพร้อมกัน โดยการปูด้วยเครื่องปู 2 ชุด 

ในการบดทับรอยต่อตามยาวแบบนี้ให้ใช้รถบดล้อเหล็กเข้าบดทับพ้ืนที่บริเวณรอยต่อทั้ง 2 ข้าง
ของรอยต่อตามยาว กว้างประมาณ 400 มิลลิเมตร ที่เว้นไว้ในการบดทับขั้นต้น การบดทับให้แนวรอยต่อ
ตามยาวอยู่กึ่งกลางความกว้างของล้อรถบด โดยให้บดทับจนกว่าจะได้รอยต่อตามยาวที่เรียบร้อยและได้ความ
แน่นตามที่ก าหนด 

6.4.7 การบดทับขั้นต้น (Initial or Breakdown Rolling) ภายหลังจากที่ได้บดทับรอยต่อต่างๆ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการบดทับขั้นต้นเมื่อส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 120 องศา
เซลเซียส การบดทับให้ใช้ได้ทั้งรถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือนหรือรถบดสั่นสะเทือน เครื่องจักรบดทับที่ใช้
ต้องถูกต้องตามข้อ 4.5 โดยน้ าหนักรถบด น้ าหนักบดทับ น้ าหนักต่อความกว้างของล้อรถบด ความถี่การ
สั่นสะเทือน ระยะเต้นของล้อรถบด ความเร็วของรถบด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ จะต้องพิจารณาใช้ให้
เหมาะสมกับชนิด ลักษณะ ความคงตัว อุณหภูมิ ความหนาของชั้นทางที่ปู  และสภาพของชั้นทางที่อยู่ภายใต้ที่
จะก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ  การบดทับให้เริ่มบดทับจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านต่ า 
หรือขอบชั้นทางด้านนอก  ไปหาขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านสูงหรือขอบชั้นทางด้านใน 

การบดทับโดยใช้รถบดสั่นสะเทือน ควรใช้ความถ่ีการสั่นสะเทือน และระยะเต้นของล้อรถบดให้
เหมาะสม ความถี่การสั่นสะเทือนควรอยู่ระหว่าง 33-50 เฮิรตซ์ (2,000-3,000 รอบต่อนาที) และระยะเต้นของ
ล้อรถบดควรอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 มิลลิเมตร ส าหรับการบดทับชั้นผิวทางหรือผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควร
ใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเต้นด้านต่ า  แต่ถ้าเป็นชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ชั้น
ผิวทางและมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร อาจใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านต่ า และใช้ค่าระยะเต้นด้าน
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สูงได้ อย่างไรก็ตามการใช้ค่าความถ่ีการสั่นสะเทือนและค่าระยะเต้นของล้อรถบดในการบดทับ ให้พิจารณาจาก
ผลการท าแปลงทดลองตามข้อ 6.4.3 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ต้องพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นพิเศษ หากใช้รถบดล้อเหล็ก ไม่ควรบดทับโดยการสั่นสะเทือนหากจะใช้รถบดบดทับโดยการ
สั่นสะเทือนก็ให้ใช้ค่าระยะเต้นของล้อรถบดด้านค่าต่ าโดยเมื่อบดทับแล้ว จะต้องไม่เกิดความเสียหายของชั้น
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต เช่น เกิดการยุบตัว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาระหว่าง 25 -50 มิลลิเมตร หากใช้รถบด
สั่นสะเทือนบดทับ ควรใช้ค่าความถ่ีการสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเต้นของล้อรถบดด้านต่ า 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร  ด้วยรถบด
สั่นสะเทือน ส าหรับการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ชั้นผิวทาง อาจใช้ค่าระยะเต้นของล้อรถบดด้าน
สูงได้ แต่ส าหรับชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควรจะใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเต้น
ของล้อรถบดด้านต่ า 

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร  และไม่มีแนว
สิ่งก่อสร้าง เช่น คันหิน หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างแล้วช่วยอัดด้านข้างไว้  หากบดทับตามวิธีการ
ปกติแล้วปรากฏว่ามีการเคลื่อนตัวของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้านข้างให้เปลี่ยนวิธีการบดทับใหม่ โดยให้
ร่นแนวบดทับเที่ยวแรกเข้าไปให้ห่างจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 300 มิลลิเมตร หลังจากนั้นให้
บดทับต่อไปตามปกติ เสร็จแล้วจึงกลับมาบดทับขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เว้นไว้นั้นในเที่ยวสุดท้าย
ของการบดทับเต็มหน้าเที่ยวแรกต่อไป 

การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ช่องจราจรพร้อมกัน การบดทับในขั้นต้นนี้ ให้
ด าเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ช่องจราจร โดยให้เว้นระยะของแนวบดทับให้ห่างจากรอยต่อร้อนหรือรอยต่อใหม่ของ
แต่ละช่องจราจร ไว้ข้างละประมาณ 200 มิลลิเมตร พ้ืนที่แนวรอยต่อดังกล่าวนี้ ให้ด าเนินการบดทับตามข้อ 
6.4.6 (2) ต่อเนื่องกันไป 

6.4.8 การบดทับขั้นกลาง (Intermediate Rolling) ให้เริ่มด าเนินการบดอัดเมื่อชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 95 องศาเซลเซียส การบดทับขั้นกลางควรด าเนินการตามรูปแบบการบดทับข้ันต้น 
โดยให้บดทับตามหลังการบดทับขั้นต้นให้ใกล้ชิดที่สุด และให้บดทับโดยต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้ความแน่นตามที่
ก าหนดและสม่ าเสมอทั่วทั้งแปลงที่ก่อสร้าง 

การบดทับขั้นกลางตามปกติให้ใช้รถบดล้อยางเป็นหลัก โดยเฉพาะชั้นผิวทางและผิวไหล่
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ปรับน้ าหนักรถบด และความดันลมยาง  เพ่ือให้ได้แรงอัดที่ผิวหน้าสัมผัสของล้อรถบด
ที่เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก าลังบดทับ 

ส าหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืนๆ  หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนา
มากกว่า  50 มิลลิเมตร ที่ไม่ใช่ชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  อาจพิจารณาให้ใช้รถบดล้อเหล็ก 
รถบดสั่นสะเทือนบดทับร่วมกับรถบดล้อยางด้วยได้ตามความเหมาะสม โดยรถบดต้องมีน้ าหนัก น้ าหนักบดทับ 
น้ าหนักต่อความกว้างของล้อรถบด ความถี่การสั่นสะเทือนระยะเต้นของล้อรถบด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก าลังบดทับ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 
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6.4.9  การบดทับขั้นสุดท้าย (Finish Rolling) มีจุดประสงค์เพ่ือลบรอยล้อรถบดที่ผิวหน้าและท าให้

ผิวหน้าเรียบสม่ าเสมอเท่านั้น  ทั้งนี้ให้เริ่มด าเนินการเมื่อชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 66 องศา
เซลเซียส  โดยให้ใช้รถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือนหรือใช้รถบดสั่นสะเทือนแต่บดทับโดยไม่สั่นสะเทือน
เท่านั้น รถบดต้องมีน้ าหนัก น้ าหนักบดทับ น้ าหนักต่อความกว้างของล้อรถบด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก าลังบดทับ 

6.4.10 การบดทับพ้ืนที่พิเศษ 
(1) การบดทับบนพื้นที่ลาดชันสูง (Steep Grade) ส าหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้าง

บนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง หรือในทางโค้งที่มีการยกโค้งสูง การบดทับโดยรถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือน 
ให้ใช้ล้อตาม (Tiller Wheel) เดินหน้า โดยให้บดทับตามหลังเครื่องปู โดยใกล้ชิดที่สุด ไม่ว่าเครื่องปูจะปู
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขึ้นทางลาดชันหรือปูลงตามทางลาดชันก็ตาม ในการบดทับโดยใช้รถบดสั่นสะเทือน
นั้น การบดทับในเที่ยวแรกให้บดทับโดยไม่สั่นสะเทือน แต่หลังจากที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของชั้นทางมี
ความคงตัว (Stability) สูงขึ้นมากพอที่จะบดทับโดยการสั่นสะเทือนได้ ก็ให้บดทับต่อไปโดยการสั่นสะเทือน 
โดยให้ใช้ค่าระยะเต้นของล้อรถบดด้านต่ า 

(2) การบดทับบนพ้ืนที่ที่รถบดเข้าไปด าเนินการไม่ได้ ( Inaccessible Area) ส าหรับพ้ืนที่ที่
ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่รถบดเข้าไปด าเนินการไม่ได้ เช่น บริเวณที่ชิดกับ คันหินและร่องระบายน้ า  
สะพาน ขอบบ่อพัก และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ จะต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือบดทับขนาดเล็กที่ถูกต้องตามข้อ 
4.8.1  และหรือข้อ 4.8.2 การน ามาใช้  และการใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

(3) การบดทับบริเวณทางแยก ทางเชื่อม (Bell Mouth Area)  อาจด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 
ก. การบดทับทะแยงมุม ในขั้นแรกให้ด าเนินการบดทับในแนวทะแยงมุมก่อน ต่อจากนั้น

จึงบดทับขนานกับขอบทางโค้ง 
ข. การบดทับขนาน ในขั้นแรกให้ด าเนินการบดทับในแนวขนาน โดยตั้งฉากกับแนวเส้น

แบ่งก่ึงกลางทางแยกก่อนต่อจากนั้นจึงบดทับขนานกับขอบทางโค้ง  
  

7. การตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 
  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีอย่าง
น้อย  3 ประการดังต่อไปนี้ 

7.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) 
ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้ระดับและความลาดตามแบบ มี

ลักษณะผิว และลักษณะการบดทับที่สม่ าเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตที่ผิวหน้าหลุด 
(Pull) รอยฉีก (Torn) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอ่ืนๆ 
หากตรวจสอบแล้วปรากฏความเสียหายดังกล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามที่ผู้ควบคุมงาน
เห็นสมควร 

7.2 ความเรียบที่ผิว (Surface Tolerance)  
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เมื่อใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตามข้อ 4.8.5 วางทาบบนผิวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในแนวตั้งฉาก

และในแนวขนานกับแนวเส้นแบ่งก่ึงกลางถนนระดับผิวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายใต้ไม้บรรทัดวัดความ
เรียบจะแตกต่างจากระดับของไม้บรรทัดวัดความเรียบได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตรและ 3  มิลลิเมตร ตามล าดับ 

7.3 ความแน่น (Density)  
การตรวจสอบรับรองความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้จากการ

เปรียบเทียบค่าความแน่นของตัวอย่างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต กับค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดใน
ห้องปฏิบัติการตาม มทช.(ท)607: มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์  โดยค านวณเป็น
ค่าความแน่นร้อยละของค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

7.3.1 การจัดเตรียมก้อนตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ  ให้เก็บตัวอย่างส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต จากรถบรรทุกที่โรงงานผสมก่อนส่งออกไปยังสถานที่ก่อสร้าง  โดยการสุ่มตัวอย่ างจาก
รถบรรทุกจากการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตประจ าวัน เป็นระยะๆ  แล้วน าไปด าเนินการใน
ห้องปฏิบัติการ โดยให้ได้ก้อนตัวอย่างอย่างน้อย 8 ก้อนตัวอย่างในแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน ทดสอบหาค่าความ
แน่น แล้วน าค่าความแน่นที่ทดสอบได้จากก้อนตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย เป็นความแน่นในห้องปฏิบัติการ
ประจ าวัน ส าหรับใช้ในการค านวณเปรียบเทียบเป็นค่าความแน่นร้อยละของตัวอย่างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ในสนาม 

การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ด าเนินการตามรายละเอียดและ
วิธีการที่ก าหนด การทดสอบหาค่าความแน่นให้ด าเนินการตาม มทช.(ท)607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ในห้องปฏิบัติการ จะต้องตรงตามที่ระบุไว้ในสูตร
ส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิในขณะบดอัดก้อนตัวอย่างตรงตามที่ก าหนด  ส าหรับตัวอย่างส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตที่ด าเนินการในห้องปฏิบัติการนั้นอนุญาตให้น าเข้าอบในเตาอบเพ่ือรักษาอุณหภูมิไว้ ได้นาน
ไม่เกิน 30 นาที ในระหว่างด าเนินการถ้าอุณหภูมิของตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงต่ ากว่าอุณหภูมิ
การบดอัดที่ก าหนด  ให้น าตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวนั้นทิ้งไป  ห้ามน าไปอบ เพื่อน ามาใช้บด
อัดท าก้อนตัวอย่างทดสอบอีกต่อไป 

7.3.2 การจัดเตรียมก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม  ให้เจาะก้อนตัวอย่าง
ตัวแทนของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยเครื่องเจาะตัวอย่างที่ถูกต้อง
ตามข้อ 4.8.4  โดยให้เจาะเก็บก้อนตัวอย่างไม่น้อยกว่าจ านวน 1 ก้อนตัวอย่างทุกๆ ระยะทางประมาณ 250 
เมตรต่อช่องจราจร หรือทุกๆ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่น ามาใช้งานประมาณ 100 ตัน แล้วน าไปทดสอบหา
ค่าความแน่นตาม มทช.(ท)607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธีมาร์แชลล์ 

ส าหรับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง  และชั้นปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 
25 มิลลิเมตร  ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่าความ
แน่นเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้เปรียบเทียบประจ าวัน 

ส าหรับชั้นพ้ืนทาง และผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 และ 96 ของค่าความแน่นของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้
เปรียบเทียบประจ าวัน ตามล าดับ 

 



28 

 
8. การอ านวยการและควบคุมการจราจรระหว่างการก่อสร้าง 

ในระหว่างการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้ผ่านชั้น
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่  จนกว่าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตจะเย็นตัวลงมากพอที่เมื่อเปิดให้
การจราจรผ่านแล้วจะไม่ท าให้เกิดร่องรอยบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น   โดยจะต้องติดตั้งป้ายจราจร 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจราจรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามที่กรมทางหลวงชนบทก าหนด พร้อมจัดบุคลากรเพ่ือ
อ านวยการจราจรให้ผ่านพ้ืนที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย  และไม่ท าให้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่
ก่อสร้างใหม่นั้นเสียหาย ระยะเวลาในการปิดและเปิดการจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

 
9. หนังสืออ้างองิ 

 9.1 กรมทางหลวง มาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 “แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)” 
 9.2 American Society Of Testing Meterials Astm. Standard D-1559 
 9.3 The Asphalt Institute “Mix Design Methods For Asphalt Concrete And The Hot- Mix 

Types” Manual Series No.2 (Ms-2) 
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