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หมวดที ่12  : มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 
 

 1.  ขอบข่าย แอสฟัลต์คอนกรีต หมายถึงวสัดุท่ีไดจ้าก การผสมร้อนระหว่างมวลรวม(Aggregate) กบั
แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ท่ีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) โดยการ
ควบคุมอตัราส่วนผสมและอุณหภูมิตามท่ีก าหนด มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง งานบูรณะและบ ารุงทาง โดย
การปูหรือเกล่ียแต่งและบดทบั บนชั้นทางใดๆ ท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ละผ่านการตรวจสอบแลว้ ใหถู้กตอ้งตามแนว ระดบั 
ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตดัตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นแบบ 
 
 2. วสัดุ 
  2.1    แอสฟัลต ์ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุชนิดของแอสฟัลตไ์วเ้ป็นอย่างอ่ืน ใหใ้ชแ้อสฟัลตซี์เมนต ์ AC 60-
70 ตาม มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก.851: มาตรฐานแอสฟัลตซี์เมนตส์ าหรับงานทาง 
                    การใชแ้อสฟัลตอ่ื์น ๆ หรือแอสฟัลตท่ี์ปรับปรุงคุณสมบติัดว้ยสารใด ๆ นอกเหนือจากน้ีตอ้งมี
คุณภาพเท่าหรือดีกว่า ทั้งน้ีตอ้งผ่านการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งไดรั้บอนุญาตให้
ใชไ้ดจ้ากท่ีท าการท่าเรือแหลมฉบงัเป็นกรณีไป ส าหรับปริมาณการใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยประมาณ ให้เป็นไปตาม
ตารางท่ี 1 
  2.2   มวลรวม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวสัดุมวลรวมส าหรับงานแอสฟัลตค์อนกรีต (หมวดท่ี 5) 
 
 3.   การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   

           3.1  ก่อนเร่ิมงานไม่น้อยกว่า 30 วนั ผูรั้บจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต    ของตนเองต่อผูค้วบคุมงานแลว้ใหผู้ค้วบคุมงานเก็บตวัอย่างวสัดุท่ีจะใชจ้ากแหล่งท่ีระบุในเอกสารการ
ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ส่งให้ท่ีท าการท่าเรือแหลมฉบงั รวมทั้งส่งเอกสารการออกแบบ   ส่วนผสม
แอสฟัลตค์อนกรีต มาพร้อมกนัเพ่ือท าการตรวจสอบดว้ย หรือผูรั้บจา้งอาจร้องขอใหท่ี้ท าการท่าเรือแหลมฉบงั เป็น
ผูอ้อกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตใหก้ไ็ด ้ ค่าใชจ่้ายในการน้ีผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูรั้บ  ผิดชอบทั้งส้ิน   

3.2    คุณภาพทั่วไปของวสัดุท่ีจะใช้ท าแอสฟัลต์คอนกรีตให้เป็นไปตามขอ้ 2 ส่วนขนาดคละและ
ปริมาณ แอสฟัลตซี์เมนตใ์หเ้ป็นไปตามตารางท่ี 1 

      3.3   ขอ้ก าหนดในการออกแบบแอสฟัลตค์อนกรีต ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 2 
     3.4   ท่ีท าการท่าเรือแหลมฉบงั จะเป็นผูต้รวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือท าการออกแบบส่วนผสม

แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ซ่ึงมีขอบเขตต่างๆ ตาม
ตารางท่ี 2  เพ่ือใชค้วบคุมงานนั้นๆ  กรณีท่ีท่ีท าการท่าเรือแหลมฉบงั เห็นควรใหก้ าหนดขอบเขตของสูตรส่วนผสม
เฉพาะงานแตกต่างไปจากตารางท่ี 2 กส็ามารถด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 

      3.5   ในการผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม ถา้มวลรวมขนาดหน่ึงขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์
ซีเมนต ์หรือคุณสมบติัอ่ืนใดคลาดเคล่ือนเกินกว่าขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสม
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ของแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีผสมไวใ้นแต่ละคร้ังนั้น มีคุณภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด  ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการปรับปรุง
แกไ้ข ค่าใชจ่้ายในการน้ีผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งส้ิน 

      3.6   ผูรั้บจา้งอาจขอเปล่ียนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได ้ ถา้วสัดุท่ีใชผ้สมแอสฟัลต์คอนกรีต เกิด
การ  เปล่ียนแปลงไปดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม การเปล่ียนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกคร้ังตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ท าการท่าเรือแหลมฉบงัก่อน 

      3.7    ท่ีท าการท่าเรือแหลมฉบงั อาจตรวจสอบ แกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือก าหนดสูตรส่วนผสม
เฉพาะงานใหม่ได ้ตามความเหมาะสมตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

       3.8    การทดสอบและตรวจสอบการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตทุกคร้ังหรือทุกสัญญาจา้ง ผูรั้บ
จา้งตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด 
 

ตารางที่ 1  ขนาดคละของมวลรวมและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ 
 

ขนาดท่ีใชเ้รียก 
        มิลลิเมตร 9.5 12.5 19.0 25.0 

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

ส าหรับช้ันทาง 
Wearing Wearing Binder Base 
Course Course Course Course 

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

ขนาดตะแกรง    มิลลิเมตร    (น้ิว) ปริมาณผา่นตะแกรง ร้อยละโดยมวล 

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 
ปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต ์ร้อยละโดยมวล 
ของมวลรวม 

4.0-8.0 3.0-7.0 3.0-6.5 3.0-6.0 
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   หมายเหตุ     ท่ีท าการท่าเรือแหลมฉบงั อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงขนาดคละของมวลรวม  และปริมาณแอสฟัลต์
ซีเมนต์ท่ีใช้ แตกต่างจากตารางท่ี 1 ก็ได ้ทั้งน้ีแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีได ้ต้องมีคุณสมบติัและความ
แขง็แรงถกูตอ้งตามตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 

 
 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 

 
หมายเหตุ (1) การทดสอบเพ่ือออกแบบส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต ใหด้ าเนินการตามมาตรฐานการทดสอบ

แอสฟัลตค์อนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล ์
 (2)  การออกแบบไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ตามข้อก าหนดในตารางท่ี 2  ให้ใช้มวลรวมขนาด 

12.5  มิลลิเมตร ยกเวน้กรณีท่ีแบบก าหนดใหช้ั้น Binder Course  เป็นไหล่ทางดว้ยใหใ้ชข้อ้ก าหนด
ในการออกแบบแอสฟัลตค์อนกรีตของชั้น Binder Course เป็นขอ้ก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตของไหล่ทาง 

(3)  การทดสอบหาค่า Percent Strength Index ใชว้ิธี Ontario Vacuum Immersion Marshall Test หรือ
วิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่า การทดสอบรายการน้ีท่ีท าการท่าเรือแหลมฉบงั  จะพิจารณาท าการทดสอบใหม่
ไดต้ามความเหมาะสมตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ความคลาดเคลือ่นที่ยอมให้ส าหรับสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน 
 

ผา่นตะแกรงขนาด ร้อยละ 

2.36 มม.(เบอร์ 8) และขนาดใหญ่กวา่  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 

ปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต ์    0.3 

 
 4.  เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมอืที่ใช้ในการก่อสร้าง 
                   เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือทุกชนิดท่ีจะน ามาใชง้าน จะตอ้งมีสภาพใชง้านไดดี้  โดยจะตอ้งผ่านการ
ตรวจสอบและหรือตรวจปรับ และผูค้วบคุมงานอนุญาตให้ใชไ้ด ้ในระหว่างการก่อสร้างผูรั้บจา้งจะตอ้งบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือทุกชนิด ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
     4.1  โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรีต ( Asphalt Concrete Mixing Plant) 
         ผูรั้บจา้งควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ซ่ึงตั้งอยู่ในสายทางท่ีก่อสร้าง หากจ าเป็นอาจ
ตั้งอยู่นอกสายทางภายในระยะขนส่งเฉล่ีย 80 กิโลเมตร หรือใชร้ะยะเวลาขนส่งไม่เกิน 2 ชัว่โมง หรือตามท่ีท่ีท า
การท่าเรือแหลมฉบังเห็นชอบ ทั้ งน้ีเพ่ือให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไดต้ามท่ี
ก าหนด โรงงานผสมแอสฟัลตค์อนกรีตน้ีควรมีก าลงัการผลิต (Rated Capacity) ไม่นอ้ยกว่า 60 ตนัต่อชัว่โมง โดย
จะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเน่ือง (Continuous Type) ก็ได ้และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต  เพ่ือป้อนเคร่ืองปู (Paver) ใหส้ามารถปูไดอ้ย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนผสมท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมอตรงตาม
สูตรส่วนผสมเฉพาะงาน โดยมีอุณหภูมิถกูตอ้งตามขอ้ก าหนดดว้ย 

        โรงงานผสมตอ้งมีห้องปฏิบติัการทดสอบ ให้อยู่ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นการท างานของ
โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากห้องนั้นได ้และตอ้งจดัหาเคร่ืองมือทดสอบท่ีไดม้าตรฐานและมีสภาพดี และ
จะตอ้งอนุญาตใหผู้ค้วบคุมงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลตค์อนกรีต ระหวา่งการก่อสร้างได ้
                  โรงงานผสมน้ีจะตอ้งมีสภาพใชง้านไดดี้ และอยา่งนอ้ยตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
         4.1.1  อุปกรณ์ส าหรับการเตรียมแอสฟัลต์ (Equipment for Preparation of Asphalt)โรงงาน 
ผสมตอ้งมีถงัเกบ็แอสฟัลตซี์เมนต ์(Storage Tank) ซ่ึงมีอุปกรณ์ใหค้วามร้อนประเภทท่อเวียนไอน ้าร้อนหรือน ้ามนั
ร้อน (Steam or Oil Coil) หรือประเภทใชไ้ฟฟ้า (Electricity) หรือประเภทอ่ืนใดท่ีไม่มีเปลวไฟสัมผสักบัถงัเก็บ
แอสฟัลตซี์เมนตโ์ดยตรง อุปกรณ์ทุกประเภทตอ้งสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีเคร่ืองควบคุมใหอุ้ณหภูมิ
ของแอสฟัลต์ซีเมนต์ไดต้รงตามขอ้ก าหนด และตอ้งมีระบบท าให้แอสฟัลต์ซีเมนตไ์หลเวียน (Circulating System) ท่ี
เหมาะสม  ท่ีท าใหแ้อสฟัลตซี์เมนตไ์หลเวียนไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาขณะท างาน พร้อมกนัน้ีตอ้งมีอุปกรณ์ใหห้รือ
รักษาความร้อนท่ีระบบท่อไหลเวียน โดยอาจเป็นประเภทใช้ไอน ้ า (Steam Jacket) หรือน ้ ามนัร้อน (Hot Oil   
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Jacket) หรือประเภทฉนวนรักษาความร้อน (Insulation)  เพ่ือรักษาอุณหภูมิของแอสฟัลตซี์เมนตใ์นท่อส่งแอสฟัลต ์
มาตรวดัแอสฟัลต์ ท่อพ่นแอสฟัลต์ ถงับรรจุแอสฟัลต์ และอ่ืนๆ  ให้มีอุณหภูมิตามท่ีก าหนด ปลายท่อไหลเวียน
แอสฟัลตต์อ้งอยูท่ี่ใตร้ะดบัแอสฟัลตใ์นถงัเกบ็แอสฟัลตข์ณะป๊ัมแอสฟัลตท์ างาน 

4.1.2  ยุง้หินเยน็ (Cold Bin) และเคร่ืองป้อนหินเยน็ (Aggregate Feeder) โรงงานผสมตอ้งมียุง้
หินเย็นไม่น้อยกว่า 4 ยุง้ ส าหรับแยกใส่วสัดุหินหรือวสัดุอ่ืนๆ แต่ละขนาด ช่องเปิดปากยุง้จะตอ้งเป็นแบบปรับ
ได ้ยุง้หินเยน็ตอ้งประกอบดว้ยเคร่ืองป้อนหินเยน็แบบท่ีเหมาะสมสามารถป้อนหินเยน็ไดอ้ย่างสม ่าเสมอไปยงัหมอ้
เผา (Dryer) ไดถ้กูตอ้งตามอตัราส่วนท่ีตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเคร่ืองป้อนหินเยน็ส าหรับยุง้มวลละเอียด เช่น หิน
ฝุ่ น หรือทราย จะตอ้งเป็นแบบสายพานยางต่อเน่ือง หรือสายพานอ่ืนใดท่ีใหผ้ลเทียบเท่า 

4.1.3  หมอ้เผา (Dryer) โรงงานผสมตอ้งมีหมอ้เผาอยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพในการท างาน
ดีพอท่ีจะท าให้มวลรวมแห้งและมีอุณหภูมิตามท่ีก าหนด โดยตอ้งมีเคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เช่น เคร่ืองวดั
อุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric Pyrometer) ท่ีอ่านอุณหภูมิไดล้ะเอียดถึง 2.5 องศาเซลเซียส 
ติดตั้งอยูท่ี่ปากทางท่ีมวลรวมเคล่ือนตวัออก และจะตอ้งมีเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิของมวลรวมท่ีวดัไดโ้ดยอตัโนมติั 

 4.1.4  ชุดตะแกรงร่อน (Screening Unit)  โรงงานผสมตอ้งมีชุดตะแกรงร่อนมวลรวมท่ีผ่านมา
จากหมอ้เผา  เพ่ือแยกมวลรวมเป็นขนาดต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ  โดยในชุดตะแกรงร่อนน้ีตอ้งประกอบดว้ยตะแกรง
คดั  (Scalping Screen)  ส าหรับคดัมวลรวมกอ้นโตเกินขนาดท่ีก าหนด (Oversize) ออกท้ิงตะแกรงทุกขนาดตอ้งอยู่
ในสภาพดี เหลก็ตะแกรงไม่ขาดหรือสึกหรอมากเกินไป อนัจะใหม้วลรวมท่ีร่อนออกมาผิดขนาดไปจากท่ีตอ้งการ 
       4.1.5  ยุง้หินร้อน (Hot Bin) โรงงานผสมตอ้งมียุง้หินร้อนอย่างนอ้ย 4 ยุง้ ทั้งน้ีไม่รวมยุง้วสัดุ
ผสมแทรก ส าหรับเก็บมวลรวมร้อนท่ีผ่านตะแกรงแยกขนาดแลว้ ยุง้หินร้อนน้ีตอ้งมีผนงัแข็งแรงไม่มีรอยร่ัว  มี
ความสูงพอท่ีจะป้องกนัไม่ใหม้วลรวมไหลขา้มยุง้ไปปะปนกนัได ้  และตอ้งมีความจุมากพอท่ีจะป้อนมวลรวมร้อน
ใหก้บัหอ้งผสม (Pugmill Mixer) ไดอ้ย่างสม ่าเสมอเม่ือโรงงานผสมท าการผสมเต็มก าลงัผลิต ในแต่ละยุง้ตอ้งมีท่อ
ส าหรับใหม้วลรวมไหลออกไปขา้งนอก  เพ่ือป้องกนัไม่ใหไ้ปผสมกบัมวลรวมท่ีอยู่ในยุง้อ่ืนๆ  ในกรณีท่ีมีมวลรวม
ในยุง้นั้นๆ มากเกินไป 
                  4.1.6  ยุง้เก็บวสัดุผสมแทรก (Mineral Filler Storage Bin) โรงงานผสมตอ้งมียุง้เก็บวสัดุผสม
แทรกต่างหาก  พร้อมกบัมีเคร่ืองชัง่  หรือเคร่ืองป้อนวสัดุผสมแทรกซ่ึงสามารถควบคุมปริมาณวสัดุเขา้สู่หอ้งผสม
อยา่งถกูตอ้ง และสามารถปรับเทียบ (Calibrate) ได ้

 4.1.7  เคร่ืองเก็บฝุ่ น (Dust Collector) โรงงานผสมตอ้งมีเคร่ืองเก็บฝุ่ น  ส าหรับเก็บวสัดุส่วน 
ละเอียดหรือฝุ่ นท่ีมีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมท่ีสามารถเก็บฝุ่ นกลบัไปใช้ไดอ้ย่างสม ่าเสมอหรือน าไปท้ิงได้
ทั้งหมด  หรือบางส่วน  และเคร่ืองเกบ็ฝุ่ นดงักล่าวตอ้งสามารถควบคุมฝุ่ นไม่ใหมี้ฝุ่ นเหลือออกสู่อากาศภายนอกมาก
จนท าใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โรงงานผสมตอ้งมีเคร่ืองเกบ็ฝุ่ นทั้งชุดหลกั (Primary) และชุดรอง (Secondary)  ชุดหลกัใหเ้ป็น
แบบแหง้ (Dry Type) และชุดรองเป็นแบบเปียก (Wet Type) หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพทดัเทียมกนั 
    4.1.8  เคร่ืองวดัอุณหภูมิ (Thermometric Equipment)  โรงงานผสมตอ้งมีเทอร์โมมิเตอร์แบบ 
แท่งแกว้หุ้มดว้ยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรือแบบอ่ืนใดซ่ึงวดัอุณหภูมิไดร้ะหว่าง  90-200 องศา
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เซลเซียส ติดตั้งไวท่ี้ท่อส่งแอสฟัลต ์ท่ีต าแหน่งท่ีเหมาะสมใกลท้างออกของแอสฟัลตท่ี์หอ้งผสม  นอกจากน้ีจะตอ้ง
มีเคร่ืองวดัอุณหภูมิ  เช่น  เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ปรอท ชนิดมีหน้าปัทม์  (Dial  Scale  Mercury Activated 
Thermometer) เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric  Pyrometer)  หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
ท่ีกรมทางหลวงชนบทอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้ติดตั้งท่ีปลายทางออกของมวลรวม เพ่ือใชว้ดัอุณหภูมิของมวลรวมร้อนท่ี
ออกจากหมอ้เผา เคร่ืองวดัอุณหภูมิชนิดใดๆ ท่ีใชต้อ้งมีความสามารถแสดงอุณหภูมิไดอ้ย่างถูกตอ้ง เม่ือมีอตัราการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิเร็วกวา่ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที 
    4.1.9 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต์ (Asphalt Control Unit) โรงงานผสมตอ้งมี
ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลตซี์เมนต ์ซ่ึงอาจใชวิ้ธีชัง่น ้าหนกัหรือวิธีวดัปริมาตรก็ได ้ แต่ตอ้งสามารถควบคุม
ปริมาณแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ใชใ้หอ้ยูใ่นช่วงท่ีก าหนดไวใ้นสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน กรณีใชวิ้ธีชัง่น ้ าหนกั เคร่ืองชัง่ท่ี
ใช้ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ของน ้ าหนักแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีต้องการใช้ผสม กรณีท่ีใช้วิธีวดั
ปริมาตร  มาตรท่ีใช้วดัอตัราการไหลของแอสฟัลต์ซีเมนต์ ท่ีปล่อยเขา้สู่ห้องผสมจะตอ้งเท่ียงตรง โดยยอมให้
คลาดเคล่ือนจากปริมาณแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ตอ้งการใชเ้ม่ือเทียบเป็นน ้าหนกัไม่เกินร้อยละ 2 
    4.1.10  ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับโรงงานผสมแบบชุด 
 (1) ถงัชัง่มวลรวม (Weigh Box or Hopper)  โรงงานผสมแบบชุดตอ้งมีอุปกรณ์ส าหรับชัง่
มวลรวมท่ีปล่อยออกมาแต่ละยุง้ไดอ้ย่างละเอียดถูกตอ้ง ถงัชัง่น ้ าหนกัตอ้งแขวนอยู่กบัเคร่ืองชัง่ และตอ้งมีขนาด
ใหญ่พอท่ีจะบรรจุมวลรวมไดเ้ตม็ชุด  (Batch) โดยมวลรวมไม่ลน้ถงั  ถงัชัง่น ้าหนกัจะตอ้งวางบนฟัลครัม (Fulcrum) 
ซ่ึงวางอยู่บนขอบใบมีด (Knife Edge) อย่างแน่นหนาอีกทีหน่ึง ซ่ึงเม่ือขณะท างานฟัลครัมและขอบใบมีดตอ้งไม่
เคล่ือนตวัออกจากแนวเดิม ประตูยุง้หินร้อนและถงัชัง่น ้าหนกัตอ้งแขง็แรงและไม่ร่ัว 
  (2) หอ้งผสม (Pugmill Mixer) หอ้งผสมของโรงงานผสมแบบชุดน้ีจะตอ้งเป็นชนิดมีเพลา
ผสมคู่ มีอุปกรณ์ใหค้วามร้อนหอ้งผสม และสามารถผลิตแอสฟัลตไ์ดส่้วนผสมท่ีสม ่าเสมอ ประตูปล่อยส่วนผสม
เม่ือปิดจะตอ้งปิดสนิทโดยไม่มีวสัดุร่ัวไหล ตอ้งมีเคร่ืองตั้งเวลาและควบคุมเวลาการผสมเป็นแบบอตัโนมติั  ซ่ึงจะ
ควบคุมไม่ใหป้ระตูหอ้งผสมเปิดจนกวา่จะไดเ้วลาตามท่ีก าหนดไว ้
  ภายในห้องผสมประกอบด้วยใบพาย (Paddle Tip) จ านวนเพียงพอจัดเรียงตัวกันอย่าง
เหมาะสมท่ีจะผสมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไดอ้ย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนงั
หอ้งผสม จะตอ้งนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของขนาดมวลรวมกอ้นโตสุด 
  (3) เคร่ืองชัง่ (Plant Scale) เคร่ืองชัง่ตอ้งมีความละเอียด ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  0.5 ของมวล
รวมสูงสุดท่ีตอ้งการชัง่ หนา้ปัทมเ์คร่ืองชัง่ตอ้งมีขนาดใหญ่พอ  ซ่ึงสามารถอ่านน ้าหนกัไดใ้นระยะห่างอย่างนอ้ย 7 
เมตร และตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีพนกังานควบคุมเคร่ืองมองเห็นไดช้ดัเจน  หนา้ปัทมเ์คร่ืองชัง่มวลรวมจะตอ้งมีเข็มช้ี
น ้ าหนกัแต่ละยุง้ ส าหรับเคร่ืองชัง่ตอ้งมีตุม้น ้ าหนกัมาตรฐานหนกัตุม้ละ 25 กิโลกรัม  ไม่นอ้ยกว่า 10 ตุม้ หรือมี
จ านวนเพียงพอท่ีจะใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองชัง่  
  (4) การควบคุมปริมาณมวลรวม และแอสฟัลต์ท่ีใช้ผสมในแต่ละชุด จะต้องเป็นแบบ
อตัโนมติั 
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 4.1.11 ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับโรงงานผสมแบบต่อเน่ือง 
 (1) ชุดอุปกรณ์ควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit)  โรงงานผสมแบบน้ีต้องมี

อุปกรณ์ควบคุมปริมาณมวลรวมท่ีไหลออกมาจากยุง้หินร้อนแต่ละยุง้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
แน่นอน ประกอบดว้ยเคร่ืองป้อนหิน (Feeder) อยู่ภายใตยุ้ง้หินร้อน ส าหรับการป้อน
วสัดุผสมแทรกจะตอ้งมีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณต่างหาก  ติดตั้งในต าแหน่งท่ีท าให้
ควบคุมการป้อนวสัดุผสมแทรกลงในหอ้งผสมเพ่ือผสมกบัมวลรวมในจงัหวะของการ
ผสมแหง้  (Dry Mixing)  ก่อนท่ีจะไปผสมกบัแอสฟัลตซี์เมนต ์ท่ีจ่ายเขา้มาภายหลงัใน
จงัหวะของการผสมเปียก (Wet Mixing) 

 (2) จังหวะสั มพันธ์ ของการควบคุ มการ ป้อนมวลรวม  และแอสฟัลต์ ซี เมนต ์
(Synchronization  of Aggregate and Asphalt Cement Feed) โรงงานผสมแบบน้ีตอ้งมี
อุปกรณ์ควบคุมการป้อนมวลรวมแต่ละขนาดและแอสฟัลตซี์เมนตเ์ขา้สู่หอ้งผสม เป็น
แบบขบัเคล่ือนท่ีสมัพนัธ์กนั เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราส่วนผสมท่ีคงท่ีตลอดเวลา 

 (3) ชุดหอ้งผสม (Pugmill Mixer Unit)  หอ้งผสมของโรงงานผสมแบบต่อเน่ืองน้ีตอ้งเป็น
แบบท างานต่อเน่ือง (Continuous Mixer) เป็นชนิดมีเพลาผสมคู่ มีอุปกรณ์ให้ความ
ร้อนห้องผสม  และสามารถผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตไดส่้วนผสมท่ีสม ่าเสมอ  ใบพาย
จะตอ้งเป็นชนิดปรับมุมใหไ้ปในทางเดียวกนัเพ่ือใหส่้วนผสมเคล่ือนตวัไดเ้ร็ว หรือให้
กลับทางกัน เพ่ือถ่วงเวลาให้ส่วนผสมเคล่ือนตัวช้าลงได้ และห้องผสมจะต้องมี
อุปกรณ์ควบคุมระดบัของส่วนผสมดว้ย ระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนงัหอ้ง
ผสมจะตอ้งนอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของขนาดมวลรวมกอ้นโตสุด ท่ีหอ้งผสมจะตอ้งมีแผ่น
แสดงปริมาตรของหอ้งผสม เม่ือมีส่วนผสมบรรจุในหอ้งผสมท่ีความสูงต่างๆ ติดตั้งไว้
อย่างถาวร นอกจากนั้นจะตอ้งมีตารางแสดงอตัราการป้อนวสัดุมวลรวมต่อนาที  เม่ือ
โรงงานผสมท างานในอตัราเร็วปกติ 

             การค านวณเวลาในการผสม ใหก้ าหนดโดยใชน้ ้าหนกัตามสูตรดงัน้ี คือ 
 
          เวลาในการผสม (วินาที)    =  A/B 
    เม่ือ     
   A = ปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดในห้องผสม (Pugmill Dead Capacity) มีหน่วยเป็น

กิโลกรัม 
                     B =  ส่วนผสมท่ีออกจากหอ้งผสม (Pugmill Output) มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อวินาที 
 

 (4) ยุง้พกัส่วนผสม (Discharge Hopper)  โรงงานผสมแบบน้ีตอ้งประกอบดว้ยยุง้ส าหรับ
พกัส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีออกมาจากหอ้งผสม  ยุง้พกัส่วนผสมน้ีมีประตูเปิดท่ี
ดา้นล่างของยุง้และจะปล่อยส่วนผสมไดเ้ม่ือส่วนผสมเตม็ยุง้แลว้ 
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  (5) สัญญาณแจง้ปริมาณมวลรวมในยุง้หินร้อนโรงงานผสมตอ้งมีสัญญาณซ่ึงจะแจง้ให้
ทราบว่าปริมาณมวลรวมในยุง้หินร้อน ยงัมีปริมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินการต่อไปได้
หรือไม่  ถา้ปริมาณมวลรวมยุง้ใดขาดหรือนอ้ยไป สัญญาณดงักล่าวจะท าใหผู้ค้วบคุม
ทราบทนัที ผูรั้บจ้างตอ้งหยุดการด าเนินการและท าการแก้ไข จนกว่าผูค้วบคุมจะ
เห็นสมควร จึงจะอนุญาตใหด้ าเนินการต่อไปได ้

   4.2  รถบรรทุก (Haul Truck) 
          รถบรรทุกท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งมีจ านวนพอเพียงกบัก าลงัผลิตของโรงงานผสม และความสามารถใน
การปูของเคร่ืองปู  ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองมากท่ีสุดในแต่ละ
วนัท่ีปฏิบติังาน จ านวนรถบรรทุกท่ีใช ้ใหค้ านวณใหเ้หมาะสมกบัก าลงัผลิตของโรงงานผสม  ความจุของรถบรรทุก 
เวลาในการบรรจุส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตลงรถบรรทุก ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง เวลาในการรอและ
การเทส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตลงในเคร่ืองปู ความสามารถในการปูของเคร่ืองปู และอ่ืนๆ 

          กระบะรถบรรทุกจะต้องไม่ร่ัว พ้ืนกระบะจะตอ้งเป็นแผ่นโลหะเรียบ  ภายในกระบะจะตอ้ง
สะอาดปราศจากวสัดุท่ีไม่พึงประสงคอ่ื์น ๆ ตกคา้งอยู ่ ก่อนใชข้นส่งส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  จะตอ้งพ่นหรือ
เคลือบภายในกระบะดว้ยน ้าสบู่ น ้ าปูนขาว หรือสารเคมีเคลือบชนิดใดๆ ท่ีมีน ้ าหนกัผสมไม่เกินร้อยละ 5 โดยตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากผู ้ควบคุมงาน ห้ามใช้น ้ ามันเบนซิน น ้ ามันก๊าด น ้ ามันดีเซล หรือน ้ ามันประเภท
เดียวกนั  การพ่นหรือเคลือบภายในกระบะใหท้ าเพียงบางๆ เท่านั้น  และก่อนบรรจุส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตลง
กระบะ ให้ยกกระบะเทวสัดุหรือสารเคลือบท่ีอาจมีมากเกินความจ าเป็นออกใหห้มด ในการขนส่งจะตอ้งมีผา้ใบ
หรือแผ่นวสัดุอ่ืนใดท่ีใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมคลุมส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  เพ่ือรักษาอุณหภูมิและป้องกนัน ้ าฝน
หรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ดว้ย 

  4.3 เคร่ืองปู (Paver or Finisher) 
  เคร่ืองปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตจะตอ้งเป็นแบบขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง โดยจะเป็นชนิดลอ้
เหลก็ตีนตะขาบ หรือชนิดลอ้ยางท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า   มีก าลงัมากพอและสามารถควบคุมความเร็วในการเคล่ือนท่ี
ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งในขณะท่ีเคล่ือนไปพร้อมกบัรถบรรทุกส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตและในขณะเคล่ือนตวัไป
ตามล าพงั เคร่ืองปูจะตอ้งสามารถปรับความเร็วการปูไดห้ลายอตัรา  และปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตไดค้วามลาด
ถกูตอ้งตามแบบ 
 4.3.1     ส่วนขับเคล่ือน (Tractor Unit) ประกอบด้วยเคร่ืองยนต์ต้นก าลงัมีอุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ (Governor) ใหค้งท่ีระหว่างท างาน กระบะบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Hopper) 
จะตอ้งเป็นแบบขา้งกระบะหุบได ้ สายพานป้อนส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Slat Conveyor)เกลียวเกล่ียจ่าย
ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  (Auger หรือ Screw Conveyor) แยกเป็น 2 ขา้ง ซา้ยและขวา  ซ่ึงสามารถแยกท างาน
เป็นอิสระแก่กนัได ้ประตูควบคุมการไหล (Flow Gate)  ของส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตสามารถปรับระดบัความ
สูงของช่องประตูได ้ 
  4.3.2 ส่วนเตารีด (Automatic Screed Unit) ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมความหนา 
(Thickness Control) อุปกรณ์ควบคุมความลาดเอียงท่ีผิว (Crown Control) อุปกรณ์ใหค้วามร้อนแผ่นเตารีด (Screed 
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Heater) แผ่นเตารีด (Screed Plate) และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ระบบการควบคุมความลาดชนั  (Grade 
Control) และระดบัแอสฟัลตค์อนกรีตควรเป็นแบบอตัโนมติั โดยอาจเป็นแบบ (1) Erected Grade Line (2) Mobile 
String Line (3) Ski  (4) Floating Beam หรือ (5) Joint-matching Shoe ส าหรับแบบท่ี (2) แบบท่ี (3) และแบบท่ี (4) 
ตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 9 เมตร แผ่นเตารีดจะตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 2.4 เมตร และสามารถขยายไดย้าวไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 เมตร แผน่เตารีดจะตอ้งตรงแนวและไดร้ะดบั ไม่บิดงอหรือสึกหรอมากเกินสมควร ไม่สึกเป็นหลุม มี
ระบบการอดัแอสฟัลต์คอนกรีตขั้นตน้เป็นแบบสั่นสะเทือน (Vibratory Screed) หรือแบบคานกระแทก (Tamper 
Bar) หรือเป็นทั้ง 2 แบบ  ประกอบกนั ซ่ึงสามารถปรับความถ่ีของการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกไดต้ามตอ้งการ 
ส าหรับแบบคานกระแทกจะตอ้งมีระยะห่างระหว่างแผ่นเตารีดกบัคานกระแทก 0.25-0.50 มิลลิเมตร  ผิวของคาน
กระแทกดา้นล่างท่ีใชอ้ดัแอสฟัลตค์อนกรีตตอ้งอยู่ในสภาพดี และไม่สึกหรอมากกว่าคร่ึงหน่ึงของขนาดความหนา
ของใหม่ 

  4.4 รถเกล่ียปรับระดบั (Motor Grader) 
                 รถเกล่ียปรับระดบัน้ีถา้จ าเป็นตอ้งน ามาใชง้าน จะตอ้งเป็นชนิดขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง  มีลอ้ยาง
ผิวเรียบ มีใบมีดยาวไม่นอ้ยกวา่ 3.6 เมตร และมีความยาวของช่วงเพลา (Wheel Base) ไม่นอ้ยกว่า 4.8 เมตร การใช้
งานใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 
  4.5 เคร่ืองจกัรบดทบั 
           เคร่ืองจกัรบดทบัทุกชนิดจะตอ้งเป็นแบบขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งมีน ้าหนกัและคุณสมบติัอ่ืนๆ 
ถูกตอ้งตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดท่ีก าหนดส าหรับเคร่ืองจกัรบดทบัแต่ละชนิด  น ้ าหนักในการบดทบัของ
เคร่ืองจกัรบดทบัแต่ละชนิดจะตอ้งเหมาะสมกบัชนิด และลกัษณะของส่วนผสมความหนาของชั้นท่ีปู ขั้นตอนการ
บดทบัและอ่ืนๆ  เคร่ืองจกัรบดทบัตอ้งมีจ านวนเพียงพอท่ีจะอ านวยใหก้ารก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตด าเนิน
ไปไดโ้ดยปกติไม่ติดขดัหรือหยุดชะงกัเพ่ือใหไ้ดช้ั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีความแน่น ความเรียบ และคุณสมบติั
อ่ืนๆ ตามก าหนด การก าหนดน ้าหนกัเคร่ืองจกัรบดทบั น ้ าหนกัในการบดทบัของเคร่ืองจกัรแต่ละคนั ตลอดจนการ
เพ่ิมจ านวนเคร่ืองจกัรบดทบัจากจ านวนขั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน เคร่ืองจกัรบดทบั
จะตอ้งประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรชนิดต่างๆ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัใหใ้ชไ้ดจ้ากผูค้วบคุมงานก่อน โดย
มีจ านวนอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
           ก.  รถบดลอ้เหลก็ชนิด 2 ลอ้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 คนั และรถบดสัน่สะเทือน 1 คนั หรือรถบดลอ้เหลก็

ชนิด 2 ลอ้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 คนั ในกรณีท่ีไม่มีรถบดสัน่สะเทือน 
ข.  รถบดลอ้ยาง ไม่นอ้ยกวา่ 3 คนั  

             รายละเอียดของเคร่ืองจกัรชนิดต่างๆ เป็นดงัน้ี 
     4.5.1 รถบดลอ้เหลก็ 2 ลอ้ (Steel-Tired Tandem Roller) ตอ้งมีขนาดน ้าหนกัไม่นอ้ยกว่า 8 ตนั 
และสามารถเพ่ิมน ้าหนกัไดจ้นมีน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 10 ตนั จะตอ้งมีน ้าหนกัต่อความกวา้งของลอ้รถบดไม่นอ้ยกว่า 
37.9 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร รถบดจะตอ้งอยู่ในสภาพดี  สามารถขบัเคล่ือนเดินหนา้และถอยหลงัได ้การขบัเคล่ือน
ไปขา้งหนา้  การหยดุ และการถอยหลงัจะตอ้งเรียบสม ่าเสมอ ลอ้เหลก็ทั้ง 2 ลอ้  จะตอ้งตรงตามแนว  ท่ีผิวลอ้เหลก็
จะตอ้งเรียบไม่เป็นร่อง (Groove) ลึกเป็นหลุมหรือเป็นรอยบุ๋ม  (Pit)  สลกัยึดลอ้ (king Pin) และลูกปืนลอ้ (Wheel 
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Bearing) ตอ้งไม่สึกหรอมากเกินไปจนท าใหล้อ้หลวม ตอ้งมีถงัน ้ า  มีระบบฉีดน ้า  (Sprinkler System) มีอุปกรณ์
คราดผิวลอ้เหลก็ (Scraper)  และแผ่นวสัดุส าหรับซึมซบัน ้าและเกล่ียกระจายน ้าส าหรับเล้ียงลอ้รถบดท่ีใชก้ารไดดี้ 
และถกูตอ้งตามท่ีตอ้งการ เพ่ือป้องกนัไม่ใหส่้วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตติดลอ้ขณะบดทบั 
   4.5.2    รถบดลอ้ยาง (Pneumatic-Tired Roller) ตอ้งมีขนาดน ้ าหนกัไม่น้อยกว่า 10 ตนั  และ
สามารถเพ่ิมน ้าหนกัได ้มีลอ้ยางไม่นอ้ยกว่า 9 ลอ้ ลอ้รถบดตอ้งเป็นชนิดผิวหนา้เรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของ
ลอ้  (Rim Diameter) ไม่นอ้ยกวา่ 500 มิลลิเมตร มีผิวหนา้ลอ้ยางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 225 มิลลิเมตร มีขนาดและจ านวน
ชั้นผา้ใบเท่ากนัทุกลอ้ ส่วนลอ้และเพลาเคล่ือนตวัข้ึนลงไดอิ้สระอย่างนอ้ย 1 แถว มีแรงอดัท่ีผิวหนา้สัมผสัของลอ้
รถบดขณะบดอดัไม่มากกว่า 620 กิโลปาสกาล (90 ปอนดต่์อตารางน้ิว)  และตอ้งมีถงัน ้ า มีระบบฉีดน ้า มีอุปกรณ์
คราดผิวลอ้ยาง และแผน่วสัดุส าหรับซึมซบัน ้าและเกล่ียกระจายน ้าส าหรับเล้ียงลอ้รถบดท่ีใชไ้ดดี้และถูกตอ้งตามท่ี
ตอ้งการ เพ่ือป้องกนัไม่ใหส่้วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตติดลอ้ขณะบดทบั รถบดลอ้ยางขณะใชง้านจะตอ้งมีความดนั
ลมยางเท่ากนัทุกลอ้ โดยอนุญาตใหมี้ความดนัลมยางแต่ละลอ้แตกต่างกนัไดไ้ม่เกิน  35 กิโลปาสกาล (5 ปอนดต่์อ
ตารางน้ิว) 
   4.5.3 รถบดสัน่สะเทือน (Vibratory Roller) ตอ้งมีขนาดน ้าหนกัไม่นอ้ยกว่า 4 ตนั  ส าหรับชั้น
ทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีความหนาไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และตอ้งมีขนาดน ้าหนกัไม่นอ้ยกว่า 6 ตนั ส าหรับชั้นทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรข้ึนไป โดยอาจเป็นแบบสั่นสะเทือนลอ้เดียวหรือสองลอ้ก็ได ้
ตอ้งมีความถ่ีการสัน่สะเทือน (frequency) ไม่นอ้ยกวา่ 33 เฮิรตซ์ (2,000 รอบต่อนาที)  และมีระยะเตน้  (Amplitude) 
ระหวา่ง 0.20-0.80 มิลลิเมตร มีน ้าหนกัต่อความกวา้งของรถบดไม่นอ้ยกว่า 22 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร รถบดจะตอ้ง
อยู่ในสภาพดี  สามารถบดทบัโดยการเดินหนา้และถอยหลงัได้ การขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้  การหยุดและการถอย
หลงัจะตอ้งเรียบสม ่าเสมอ ลอ้ทั้ง 2 ลอ้  จะตอ้งตรงแนว  ท่ีผิวลอ้เหลก็จะตอ้งเรียบ ไม่ลึกเป็นหลุมหรือเป็นรอยบุ๋ม 
สลกัลอ้และลูกปืนลอ้ตอ้งไม่สึกหรอมากเกินไป  จนท าใหล้อ้หลวม ตอ้งมีถงัน ้ า มีระบบฉีดน ้ า  มีอุปกรณ์คราดผิว
ลอ้ และแผน่วสัดุส าหรับซึมซบัน ้า และเกล่ียกระจายน ้าเล้ียงลอ้รถบด เพ่ือป้องกนัไม่ใหส่้วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต
ติดลอ้ขณะบดทบั มีระบบการสัน่สะเทือนท่ีอยูใ่นสภาพดี 
  4.6  เคร่ืองพ่นแอสฟัลต ์(Asphalt Distributor) 

              ตอ้งเป็นชนิดขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเองมีถงับรรจุแอสฟัลต์ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วงและ
ประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใชง้าน ดงัน้ี  

   4.6.1 ไมว้ดั (Dipstick) หรือเคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลตใ์นถงั 
   4.6.2  หวัเผาใหค้วามร้อนแอสฟัลต ์(Burner)  
   4.6.3  เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิแอสฟัลต ์(Thermometer)  
   4.6.4  ป๊ัมแอสฟัลต ์(Asphalt Pump) 
   4.6.5  เคร่ืองตน้ก าลงัหรือเคร่ืองทา้ย (Power Unit)  
   4.6.6  ท่อพ่นแอสฟัลต ์(Spray Bar) พร้อมหวัฉีด (Nozzle) 
   4.6.7  ท่อพ่นแอสฟัลตแ์บบมือถือ (Hand Spray)  
   4.6.8  อุปกรณ์วดัปริมาณการพ่นแอสฟัลต ์(Bitumeter)  
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     4.6.9  ถงับรรจุแอสฟัลตบ์นรถ (Asphalt Tank) 
     เคร่ืองพ่นแอสฟัลต์ตอ้งมีระบบหมุนเวียน (Circulating System) มีป๊ัมแอสฟัลต์ท่ีสามารถ
ใชไ้ดดี้ ตั้งแต่กบัแอสฟัลตเ์หลวจนถึงแอสฟัลตซี์เมนต ์และตอ้งท างานไดด้งัน้ี  
           (1) ดูดแอสฟัลตเ์ขา้ถงัได ้
           (2) หมุนเวียนแอสฟัลตใ์นท่อพ่นแอสฟัลต ์และในถงับรรจุแอสฟัลตไ์ด ้
           (3) พ่นแอสฟัลตผ์า่นทางท่อพ่นแอสฟัลต ์หรือผา่นท่อพ่นแอสฟัลตแ์บบมือถือได ้
          (4) ดูดแอสฟัลตจ์ากถงับรรจุหรือท่อพ่นแอสฟัลตแ์บบมือถือเขา้สู่ถงัได ้
           (5) ป๊ัมแอสฟัลตจ์ากถงับรรจุประจ ารถพ่นแอสฟัลตไ์ปยงัถงัเกบ็แอสฟัลตภ์ายนอกได ้

  (6)  เคร่ืองตน้ก าลงัหรือเคร่ืองทา้ย ตอ้งมีมาตรบอกความดนั หรืออ่ืนๆ 
 เคร่ืองป๊ัมแอสฟัลต ์ตอ้งติดเคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลตท่ี์ผ่านป๊ัม โดยวดัเป็นรอบหรือวดั

เป็นความดนั หรืออ่ืนๆ 
ท่อพ่นแอสฟัลต ์อาจประกอบดว้ยท่อหลายท่อนต่อกนั มีหวัฉีดติดตั้งโดยมีระยะห่างระหว่าง

หวัฉีดเท่าๆ กนั หวัฉีดปรับท ามุมกบัท่อพ่นแอสฟัลตไ์ด ้และตอ้งมีอุปกรณ์ปิดเปิดได ้ ท่อพ่นแอสฟัลตต์อ้งเป็นแบบ
ท่ีแอสฟัลตห์มุนเวียนผ่านได ้เม่ือใชง้านตอ้งมีความดนัสม ่าเสมอตลอดความยาวของท่อและสามารถปรับความสูง
และความกวา้งในการพ่นแอสฟัลตไ์ด ้

ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือท่ีเคล่ือนท่ีไดอิ้สระ ตอ้งเป็นแบบใชห้ัวฉีด  ใชพ้่นแอสฟัลต์บน
พ้ืนท่ีท่ีรถพ่นแอสฟัลตเ์ขา้ไปไม่ได ้

อุปกรณ์วดัปริมาณการพ่นแอสฟัลต ์ประกอบดว้ยลอ้วดัความเร็ว (ลอ้ท่ีหา้) ต่อสายเช่ือมไปยงั
มาตรวดัความเร็วในเก๋งรถ มาตรวดัความเร็วน้ีตอ้งวดัความเร็วเป็นเมตรต่อนาที หรือฟุตต่อนาที พร้อมทั้งน้ีมีตวัเลข
บอกระยะทางรวมท่ีรถว่ิง 

ถงับรรจุแอสฟัลตบ์นรถ เป็นชนิดมีฉนวนหุม้ป้องกนัความร้อน ภายในถงัประกอบดว้ยท่อน า
ความร้อนจากหวัเผา (หน่ึงหวัเผาหรือมากกวา่) มีแผน่โลหะช่วยกระจายความร้อน มีท่อระบายแอสฟัลต ์ ท่ีถงัตอ้งมี
เคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลตเ์ป็นแบบไมว้ดั หรือเขม็วดับอกปริมาณหรือทั้งสองชนิด  มีเทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิเป็น
แบบหนา้ปัทม ์(Dial) หรือแบบแท่งแกว้หุม้ดว้ยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรือทั้งสองชนิด  ท่ีอ่านได้
ละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส 

อุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองพ่นแอสฟัลต์ต่างๆเหล่าน้ี  ก่อนน าไปใชง้านตอ้งตรวจสอบให้อยู่ใน
สภาพใชง้านไดดี้ การตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ตอ้งด าเนินการตามวิธีท่ีก าหนด ซ่ึงแอสฟัลต์ท่ีพ่นออกมา
จะตอ้งมีปริมาณสม ่าเสมอตลอดความกวา้งและความยาวและเม่ือตรวจสอบโดยวิธีทดสอบหาปริมาณแอสฟัลต์
ซีเมนตท่ี์ลาดตามขวางและตามยาว จะตอ้งถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดกล่าวคือปริมาณแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์ลาดตามขวาง
คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 17 และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีลาดตามยาวคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 15  
ตามล าดบั 
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  4.7 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท าความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีจะก่อสร้าง 
  4.7.1 รถบรรทุกน ้า (Water Truck) ตอ้งอยู่ในสภาพดี มีท่อพ่นน ้าและอุปกรณ์ฉีดน ้ าท่ีใชก้าร
ไดดี้ 
 4.7.2 เคร่ืองกวาดฝุ่ น (Rotary Broom) อาจเป็นแบบลาก แบบขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเองหรือ    
แบบติดตั้งท่ีรถไถนา (Farm Tractor) หรือรถอ่ืนใด แต่ตอ้งเป็นแบบไมก้วาดหมุน โดยเคร่ืองกล ขนไมก้วาดอาจท า
ดว้ยไฟเบอร์ ลวดเหลก็ ไนล่อน หวาย หรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูค้วบคุมงาน ทั้งน้ีตอ้งมี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะท าใหพ้ื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างสะอาด 
   4.7.3  เคร่ืองเป่าลม (Blower) เป็นแบบติดตั้งท่ีรถไถนาหรือรถอ่ืนใด มีใบพดัขนาดใหญ่ ให้
ก าลงัลมแรงและมีประสิทธิภาพพอเพียงท่ีจะท าใหพ้ื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างสะอาด 
  4.8  เคร่ืองมือประกอบ 
    4.8.1  เคร่ืองมือบดทบัแบบสั่นสะเทือนขนาดเลก็ (Small Vibratory Compactor) ตอ้งมีขนาด  
น ้ าหนกัเหมาะสมท่ีจะใชบ้ดทบัแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีรถบดไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการได ้ หรือใชใ้นงาน
ซ่อมขนาดเลก็ การใชง้านใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 
    4.8.2  เคร่ืองมือกระทุง้แอสฟัลต์คอนกรีต (Hand Tamper) ตอ้งเป็นแบบและมีขนาดน ้ าหนกั
เหมาะสม ท่ีจะใชก้ระทุง้อดัแอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณท่ีเคร่ืองบดทบัขนาดเลก็เขา้ไปบดทบัไม่ได ้หรือใชง้านซ่อม
ขนาดยอ่ย การใชง้านใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 
    4.8.3   เคร่ืองมือตดัรอยต่อ อาจเป็นแบบติดกบัรถบดลอ้เหล็กหรือเป็นแบบรถเข็นขนาดเล็ก 
หรือ  จะมีทั้ง 2 แบบก็ได ้หรือมีแบบอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถตดัแนวรอยต่อไดเ้รียบร้อย ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู ้
ควบคุมงาน 
      4.8.4 เคร่ืองมือเจาะตวัอยา่ง อาจเป็นชนิดใชเ้คร่ืองยนตห์รือใชไ้ฟฟ้าท่ีสามารถใชเ้จาะตวัอย่าง
ท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร ไดอ้ยา่งเรียบร้อย 
    4.8.5 ไมบ้รรทดัวดัความเรียบ (Straight-edge)  ตอ้งเป็นไมบ้รรทดัวดัความเรียบท่ีมีขนาด
เหมาะสม มีความยาว 3.00 เมตร 
    เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวแ้ลว้ขา้งตน้ การน ามาใชง้าน
และการใชง้านใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 
 
         5.  การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง 
   5.1 การเตรียมสถานท่ีตั้งโรงงานผสมและกองวสัดุ 
  สถานท่ีตั้ งโรงงานผสม และกองวสัดุจะต้องเหมาะสม มีบริเวณกวา้งพอท่ีจะด าเนินการได้
โดยสะดวก นอกจากนั้นจะตอ้งจดัให้มีการระบายน ้ าท่ีดี อนัจะเป็นการป้องกนัมิให้มีน ้ าท่วมกองวสัดุได ้พ้ืนท่ี
ส าหรับกองวสัดุท่ีน ามาใชง้านจะตอ้งสะอาดปราศจากวสัดุไม่พึงประสงค ์ เช่น วชัพืช ส่ิงสกปรกอ่ืนๆควรรองพ้ืน
ดว้ยวสัดุหินหรือปูดว้ยแผ่นวสัดุท่ีเหมาะสม  สถานท่ีกองวสัดุจะตอ้งราบเรียบไดร้ะดบัพอควร การกองวสัดุแต่ละ
ขนาด  จะตอ้งกองแยกไวอ้ย่างชดัเจน โดยการกองแยกใหห่้างกนัตามสมควรหรือท ายุง้กั้นไวเ้พ่ือป้องกนัวสัดุท่ีจะ
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ใชแ้ต่ละชนิด  แต่ละขนาด ไม่ใหป้ะปนกนั หรือปะปนกบัวสัดุไม่พึงประสงคอ่ื์นๆ  การกองวสัดุตอ้งด าเนินการให้
ถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัไม่ใหว้สัดุเกิดการแยกตวัโดยการกองวสัดุเป็นชั้นๆ  สูงชั้นละไม่เกินความสูงของกองวสัดุกอง
เด่ียวๆ เม่ือเทจากรถบรรทุกเททา้ยคนัหน่ึงๆ ถา้จะกองวสัดุชั้นต่อไปจะตอ้งแต่งระดบัยอดกองใหเ้สมอ และไม่ควร
กองวสัดุสูงเป็นรูปกรวย 
   5.2 การเตรียมมวลรวมและวสัดุผสมแทรก 
                               กองวสัดุท่ีใชทุ้กชนิด จะตอ้งมีมาตรการป้องกนัไม่ใหว้สัดุเปียกน ้าฝน  โดยการกองวสัดุในโรง
ท่ีมีหลงัคาคลุม หรือคลุมดว้ยผา้ใบหรือแผ่นวสัดุอ่ืนๆท่ีเหมาะสม หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ควบคุมงาน 
                              วสัดุท่ีใชทุ้กชนิดเม่ือป้อนเขา้โรงงานผสม ตอ้งไม่มีความช้ืนเกินก าหนด  ตามขอ้แนะน าของ
บริษทัผูผ้ลิตโรงงานผสมท่ีใชง้านนั้นๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหโ้รงงานผสมท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมวลรวมท่ีใช้แต่ละ
ชนิด ก่อนน ำไปใช้งำนจะต้องบรรจุอยู่ในยุ้ งหินเย็น แยกกันแต่ละยุ้ ง และกำรผสมมวลรวมแต่ละชนิดจะต้อง
ด ำเนินกำรโดยผ่ำนยุ้งหินเย็นเท่ำนัน้ ห้ำมน ำมำผสมกนัภำยนอกยุ้งหินเย็นในทกุกรณี 
 วสัดุผสมแทรก หากน ามาใชจ้ะตอ้งแยกใส่ยุง้วสัดุผสมแทรกโดยเฉพาะ การป้อนวสัดุผสมแทรก
จะตอ้งแยกต่างหากโดยไม่ปะปนกบัวสัดุอ่ืนๆ และจะตอ้งป้อนเขา้หอ้งผสมโดยตรง 
   5.3  การเตรียมแอสฟัลตซี์เมนต ์
 แอสฟัลตซี์เมนตใ์นถงัเก็บแอสฟัลตซี์เมนตต์อ้งมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เม่ือผสม
กบัมวลรวมท่ีโรงงานผสมจะตอ้งใหค้วามร้อนจนไดอุ้ณหภูมิ 159  8 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิท่ีแอสฟัลต์
ซีเมนต์ มีความหนืด 170  20 เซนติสโตกส์ (Centistokes)หรือมีอุณหภูมิตรงตามท่ีระบุไวใ้นสูตรส่วนผสม
เฉพาะงาน การจ่ายแอสฟัลตซี์เมนตไ์ปยงัหอ้งผสม จะตอ้งเป็นไปโดยต่อเน่ืองและมีอุณหภูมิตามท่ีก าหนดสม ่าเสมอ
ตลอดเวลา 
   5.4 การเตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4 ท่ีน ามาใชง้านตอ้งมีสภาพใชง้าน
ไดดี้ โดยจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและหรือตรวจปรับ ตามรายการและวิธีการท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด และผู ้
ควบคุมงานอนุญาตใหใ้ชไ้ดก่้อน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ทุกชนิดตอ้งมีจ านวนพอเพียงท่ีจะอ านวยใหก้าร
ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ด าเนินไปโดยต่อเน่ือง ไม่ติดขดัหรือหยุดชะงกั และในระหว่างการก่อสร้าง
จะตอ้งบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอตลอดระยะเวลาท างาน 
   5.5  การเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
              5.5.1  รองพ้ืนทาง พ้ืนทาง หรือไหล่ทาง จะตอ้งเรียบสม ่าเสมอ  ไดร้ะดบัและความ
ลาดตามรูปแบบก่อนท าชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบั กรณีรองพ้ืนทางหรือพ้ืนทางหรือไหล่ทางมีความเสียหายเป็น
คล่ืน เป็นหลุมบ่อ มีจุดอ่อนตวั (Soft Spot)  หรือไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ ให้แกไ้ขให้ถูกตอ้งก่อนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน 
                           5.5.2  ผิวทางลาดยางเดิม  ท่ีจะท าชั้ นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับมีผิวหน้าไม่
สม ่าเสมอ  หรือเป็นคล่ืน และไม่มีการท าชั้นปรับระดบั ใหป้รับแต่งใหส้ม ่าเสมอ ถา้มีหลุมบ่อ รอยแตก  จุดอ่อนตวั
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หรือความเสียหายของชั้นทางใดๆ จะตอ้งตดั หรือขดุออก แลว้ปะซ่อม หรือขดุซ่อมแลว้แต่กรณี แลว้บดทบัใหแ้น่น
และมีผิวหน้าท่ีเรียบสม ่าเสมอ โดยให้มีระดบัและความลาดถูกตอ้งตามแบบ วสัดุท่ีน ามาใช้จะตอ้งมี คุณภาพดี 
ขนาดและปริมาณวสัดุท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะความเสียหายและพ้ืนท่ีท่ีจะซ่อม 
                           5.5.3   พ้ืนทางหรือไหล่ทาง ท่ีมี ไพรมโคท (Prime Coat )หลุดหรือเสียหาย  ตอ้ง
แกไ้ขใหม่ให้เรียบร้อยตามวิธีการท่ีผูค้วบคุมงานก าหนด แลว้ท้ิงไวจ้นครบก าหนดเวลาบ่มตวัของแอสฟัลต์ท่ีใช้
ซ่อมก่อน  จึงท าชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบัได ้
                     5.5.4   พ้ืนทางหรือไหล่ทางท่ีท า ไพรมโคท ท้ิงไว ้มีผิวหลุดเสียหายเป็นพ้ืนท่ี
ต่อเน่ืองมากเกินกวา่ท่ีจะซ่อมตามขอ้ 5.5.3 ใหไ้ดผ้ลดี ใหพิ้จารณาคราด (Scarify) พ้ืนทางหรือไหล่ทางนั้น แลว้บด
ทบัใหม่ใหไ้ดค้วามแน่นตามท่ีก าหนด  แลว้ท าไพรมโคทใหม่ท้ิงไวจ้นครบก าหนดเวลาบ่มตวัของแอสฟัลตท่ี์ใชท้ า
ไพรมโคทก่อน จึงท าชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบัได ้
                     5.5.5 พ้ืนทางหรือไหล่ทางท่ีท าไพรมโคทท้ิงไวน้าน  โดยไม่ไดท้ าชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตตามขั้นตอนการก่อสร้างปกติ  แต่ไพรมโคทไม่หลุดเสียหายก่อนท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทบัอาจ
พิจารณาใหท้ าแทคโคท  (Tack Coat) โดยใหด้ าเนินการตามมาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) (หมวดท่ี 11) ทั้งน้ี
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 

5.5.6   ในงานเสริมผิวทาง (Overlay) ดว้ยแอสฟัลตค์อนกรีตบนผิวทางเดิมซ่ึงเกิดการ 
ยบุตวั  Sag and Depression) หรือเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง แต่ไม่ใช่จุดอ่อนตวั ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   (1)  กรณียุบตวัหรือเป็นแอ่งลึกไม่เกิน 30 มิลลิเมตร  อาจแยกปูเสริมเพ่ือปรับ
ระดบัเฉพาะส่วนท่ียบุตวัหรือเป็นแอ่งก่อน  หรือจะปูรวมไปพร้อมกบัการปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตก็ได ้ โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน แต่ทั้งน้ีความหนารวมท่ีปูจะตอ้งไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนารวมเกิน 
80  มิลลิเมตร จะตอ้งแยกปูเสริมเพ่ือปรับระดบัเฉพาะส่วนท่ียบุดว้ยหรือเป็นแอ่งก่อน 
   (2)   กรณียบุตวัหรือเป็นแอ่งลึกเกิน 50 มิลลิเมตร จะตอ้งแยกปูเสริมปรับระดบั
เฉพาะส่วนท่ียบุตวัหรือเป็นแอ่งก่อน โดยใหปู้เป็นชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ 50 มิลลิเมตร 

การแยกปูเสริมปรับระดบัเฉพาะส่วนท่ียุบตวั หรือเป็นแอ่งดว้ยแอสฟัลตค์อนกรีตน้ี ให้บดทบัดว้ยรถบด
ลอ้ยางจนไดค้วามแน่นตามท่ีก าหนด แลว้จึงปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตต่อไป 
  5.5.7  รองพ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยางเดิมท่ีจะท าชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตทบั ตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น วสัดุสกปรก หรือวสัดุไม่พึงประสงคอ่ื์นๆ ปะปน 
     5.5.8  การท าความสะอาดรองพ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยางเดิม  ท่ีจะ 
ท าชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบั โดยการกวาดฝุ่ น วสัดุหลุดหลวม ทรายท่ีสาดทบัไพรมโคท ส าหรับพ้ืนทางหรือ
ไหล่ทางออกจนหมดดว้ยเคร่ืองกวาดฝุ่ น ตอ้งปรับอตัราเร็วการหมุนและน ้าหนกักดท่ีกดลงบนรองพ้ืนทาง พ้ืนทาง 
ไหล่ทางหรือผิวทางลาดยางเดิมให้พอดี โดยไม่ท าใหร้องพ้ืนทาง พ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จ
แลว้ใหใ้ชเ้คร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่ นหรือวสัดุท่ีหลุดหลวมออกจนหมด 
     5.5.9  กรณีท่ีมีคราบฝุ่ นหรือวสัดุจบัตวัแขง็อยู่ท่ีพ้ืนทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยาง
เดิมท่ีจะท าชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทบั ใหก้ าจดัคราบแขง็ดงักล่าวออกโดยการใชเ้คร่ืองมือใดๆ ท่ีเหมาะสมตามท่ี
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ผูค้วบคุมงานก าหนดหรือเห็นชอบ  ขดูออก  ลา้งใหส้ะอาด ท้ิงไวใ้หแ้หง้  ใชเ้คร่ืองกวาดฝุ่ นกวาด แลว้ใชเ้คร่ืองเป่า
ลมเป่าฝุ่ นหรือวสัดุท่ีหลุดหลวมออกใหห้มด 
   5.5.10 ผิวทางลาดยางเดิมท่ีมีแอสฟัลต์เยิ้ม  ก่อนท าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ
จะตอ้งแกไ้ขให้เรียบร้อยก่อน  โดยการปาดแอสฟัลต์ท่ีเยิ้มออก หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมท่ีผูค้วบคุมงาน
ก าหนดหรือเห็นชอบ 
   5.5.11 ผิวทางลาดยางเดิมหรือชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตใดๆ  ท่ีจะท าชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตทบั  จะตอ้งท าแทคโคทก่อน โดยใหด้ าเนินการตามมาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)  หมวดท่ี 11 
   5.5.12 ขอบของโครงสร้างคอนกรีตใดๆ หรือผิวหนา้ตดัชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
เดิมท่ีต่อเช่ือมกบั แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีจะก่อสร้างใหม่ จะตอ้งท าแทคโคทก่อน โดยใหด้ าเนินการตามมาตรฐานงาน
แทคโคท (Tack Coat)  หมวดท่ี 11 
   5.5.13 ผิวพ้ืนสะพานคอนกรีตท่ีจะตอ้งปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต จะตอ้งขดูวสัดุยา
แนวรอยแตกและรอยต่อส่วนเกินท่ีติดอยู่ท่ีผิวพ้ืนคอนกรีตให้หมด ลา้งท าความสะอาดท้ิงไวใ้ห้แหง้แลว้ใชเ้คร่ือง
เป่าลมเป่าฝุ่ นออกใหห้มด แลว้ท าแทคโคท โดยใหด้ าเนินการตามมาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)  หมวดท่ี 11 
 
 6.  วธีิการก่อสร้าง 
   6.1  การควบคุมการผลิตส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีโรงงานผสม 
   การด าเนินการควบคุมการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีโรงงานผสม  มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   6.1.1 การควบคุมคุณภาพส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต มวลรวมและแอสฟัลต์ซีเมนต์
ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 คุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตตอ้งสม ่าเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงานท่ี
ไดก้ าหนดข้ึนส าหรับแอสฟัลต์คอนกรีตนั้นๆ สูตรส่วนผสมเฉพาะงานอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเหตุผลในขอ้ 3.5 
และ ขอ้ 3.6 
    6.1.2 การควบคุมเวลาในการผสมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต โรงงานผสมตอ้งมี
เคร่ืองตั้งเวลาและควบคุมเวลาแบบอตัโนมติั ท่ีสามารถตั้งและปรับเวลาในการผสมแห้งและผสมเปียกไดต้าม
ตอ้งการ 
  ส าหรับโรงงานผสมแบบชุด ระยะเวลาในการผสมแหง้และผสมเปียกควรใชป้ระมาณ 15 วินาที และ 30 
วินาที ตามล าดบั 

   ส าหรับโรงงานผสมแบบต่อเน่ือง ระยะเวลาในการผสมให้ค านวณจากสูตรตามขอ้ 4.1.11 (3) ในการผสม
ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตโดยโรงงานผสมทั้ง 2 แบบ ตอ้งไดส่้วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีสม ่าเสมอ ในกรณีท่ี
ผสมกนัตามเวลาท่ีก าหนดไวแ้ลว้  แต่ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตยงัผสมกนัไดไ้ม่สม ่าเสมอตามตอ้งการ ก็ใหเ้พ่ิม
เวลาในการผสมข้ึนอีกก็ได ้แต่เวลาท่ีใช้ในการผสมทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 60  วินาที ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู ้
ควบคุมงาน การก าหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใดๆให้ก าหนดโดยการทดสอบหาปริมาณท่ีแอสฟัลต์
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เคลือบผิวมวลรวม ตามวิธีการทดสอบ AASHTO T 195 "Determining Degree of Particle Coating of Bituminous-
Aggregate Mixtures" โดยใหถื้อหลกัเกณฑก์ าหนดตามตารางท่ี 5  
 

ตารางที่ 5 ปริมาณที่แอสฟัลต์เคลอืบผวิมวลรวม 
 

ช้ันทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณที่แอสฟัลต์เคลอืบผวิมวลรวมร้อยละโดยพืน้ที่ 

พ้ืนทาง ไม่นอ้ยกวา่ 90 

ผิวทาง รองผิวทาง ไหล่ทาง ปรับระดบั ไม่นอ้ยกวา่ 95 

 
                        6.1.3 การควบคุมอุณหภูมิของวัสดุก่อนการผสมและอุณหภูมิของส่วนผสม 

แอสฟัลตค์อนกรีต 
(1)  มวลรวม ก่อนการผสมต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 163 8 องศา  

เซลเซียส และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 1 โดยมวล และขณะผสมกับ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ จะต้องมีอุณหภูมิตรงตามท่ีระบุไวใ้นสูตรส่วนผสม
เฉพาะงาน 

(2)  แอสฟัลตซี์เมนต ์ขณะเก็บในถงัเก็บรอใชง้านตอ้งมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 100 
องศาเซลเซียส เม่ือจะผสมกบัมวลรวมตอ้งใหค้วามร้อนเพ่ิมจนไดอุ้ณหภูมิ 
159 8 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิท่ีแอสฟัลต์ซีเมนต์ มีความหนืด 170 
20 เซนติสโตกส์ (Centistokes)  หรืออุณหภูมิตรงตามท่ีระบุไวใ้นสูตร
ส่วนผสมเฉพาะงาน 

                         (3)   แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีผสมเสร็จ ก่อนออกจากห้องผสมจะตอ้งมีอุณหภูมิ
ระหว่าง121-168 องศาเซลเซียส หรือตามท่ีระบุไว้ในสูตรส่วนผสม
เฉพาะงาน ถ้ามีอุณหภูมิแตกต่างไปกว่าท่ีก าหนดน้ี ห้ามน าส่วนผสม
แอสฟัลตค์อนกรีตดงักล่าวไปใชง้าน 

                         (4) ต้องมีการบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมท่ีผ่านหม้อเผา อุณหภูมิของ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ขณะก่อนผสมกบัมวลรวม และอุณหภูมิของส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน โดยใช้เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ
แบบอตัโนมติั พร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบไดต้ลอดเวลา และผูรั้บจา้งจะตอ้งส่ง
บันทึกรายการอุณหภูมิดังกล่าวประจ าว ัน แก่ผู ้ควบคุมงานทุกวันท่ี
ปฏิบติังาน 

                          (5)  การวดัอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีอยู่ในรถบรรทุก  ตอ้ง
ใชเ้คร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีอ่านอุณหภูมิไดอ้ย่างรวดเร็ว การวดัอุณหภูมิให้วดั
ผา่นรูท่ีเจาะไวข้า้งกระบะรถบรรทุกทั้ง 2  ดา้น ท่ีประมาณก่ึงกลางความยาว
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ของกระบะ  และสูงจากพ้ืนกระบะประมาณ  150 มิลลิเมตร  การวัด
อุณหภูมิใหว้ดัจากรถบรรทุกทุกคนัแลว้จดบนัทึกอุณหภูมิไว ้

  6.2 การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต 
การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากโรงงานผสมไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง ตอ้งใช้

รถบรรทุกท่ีเตรียมไวแ้ลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้ 4.2 ในการขนส่งจะตอ้งมีผา้ใบ หรือแผ่นวสัดุอ่ืนใดท่ีใช้ไดอ้ย่าง
เหมาะสมคลุมส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต เพ่ือรักษาอุณหภูมิและป้องกนัน ้าฝนหรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ 

 6.3 การปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต 
   การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  จะตอ้งใชเ้คร่ืองปูท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.3  
โดยต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจปรับ และอนุญาตให้ใช้ได้แลว้จากผูค้วบคุมงาน การปูส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต จะตอ้งค านวณความเร็วของเคร่ืองปูใหเ้หมาะสมกบัก าลงัผลิตของโรงงานผสม และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
การปูจะตอ้งด าเนินการไปโดยต่อเน่ืองมากท่ีสุด ดว้ยความเร็วการปูท่ีสม ่าเสมอ ปริมาณส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต
ท่ีออกจากเตารีดของเคร่ืองปู จะตอ้งมีปริมาณสม ่าเสมอตลอดความกวา้งของพ้ืนท่ีท่ีปู โดยขณะปูควรป้อนส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตจากกระบะบรรจุผ่านไปยงัเกลียวเกล่ียจ่ายทั้ง 2 ขา้ง จนถึงส่วนเตารีดโดยสม ่าเสมอ มีระดบั
ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตคงท่ี  และในการปฏิบติัน้ีใหเ้ป็นไปโดยต่อเน่ืองมากท่ีสุด ในส่วนของเตารีดอตัราเร็ว
การกระแทกของคานกระแทก และจ านวนรอบการสั่นสะเทือนของเตารีดแบบสั่นสะเทือนตลอดจนระยะเตน้
จะตอ้งคงท่ี และใชใ้หเ้หมาะสมกบัชนิดลกัษณะของส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตความหนาของชั้นทาง  และอ่ืนๆ 
ในการปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  ผิวหนา้ของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต ขณะยงัไม่ไดบ้ดทบั จะตอ้งมีลกัษณะ
ผิวหนา้ท่ีมีความเรียบ ความแน่น สม ่าเสมอทั้งทางดา้นตามขวางและตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก (Tearing)  รอยเคล่ือน
ตวัเป็นแอ่ง (Shoving)  การแยกตวัของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหรือลกัษณะความเสียหายอ่ืนๆ ขณะปูหาก
ปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนให้รีบแกไ้ขในทนัที ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีลกัษณะจบัตวัเป็นกอ้น
แขง็ หา้มน ามาใช ้
   6.3.1 สภาพผิวชั้นทางก่อนการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องแห้ง ห้ามปู
ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตขณะฝนตกหรือเม่ือผิวชั้นทางท่ีจะปูเปียกช้ืน 
    6.3.2      อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขณะปู  ไม่ควรคลาดเคล่ือนไปจาก
อุณหภูมิเม่ือออกจากโรงงานผสมท่ีก าหนดใหโ้ดยผูค้วบคุมงาน เกินกวา่ 14 องศาเซลเซียส แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 
120 องศาเซลเซียส การตรวจวดัอุณหภูมิแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปูแล้วบนถนน จะต้องด าเนินการเป็นระยะๆ 
ตลอดเวลาของการปูหากปรากฏว่าอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด ใหต้รวจสอบ
หาสาเหตุและแกไ้ขโดยทนัที 
    6.3.3    การวางแนวก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ก่อนการก่อสร้างชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีตทุกชั้น จะตอ้งวางแนวขอบชั้นทางท่ีจะปูก่อน โดยการใชเ้ชือกขึงวางแนว และยึดติดกบัพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้แน่น  หรือวิธีการก าหนดแนวอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรกของชั้นทางแต่ละชั้น ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดช้ั้นทาง
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แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีตรงแนวเรียบร้อยตามแบบ การด าเนินการน้ีไม่รวมถึงการปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตติดกบัคนั
หิน (Curb) และร่องระบายน ้า (Gutter) หรือส่วนของโครงสร้างใดๆ ท่ีมีแนวถกูตอ้งตามแบบอยูแ่ลว้  
   6.3.4   ล  าดับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตนั้น  จะตอ้งด าเนินการปูช่องจราจรหลกัหรือทางตรงก่อน ส่วนช่องจราจรหรือบริเวณอ่ืนๆ เช่นทางแยก 
ทางเช่ือม ส่วนขยาย หรือบริเวณยอ่ยอ่ืนๆ ใหด้ าเนินการภายหลงั  
   6.3.5   การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง รอยต่อตามขวางหมายถึง แนวก่อสร้างชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีตตามขวางท่ีปลายแปลงก่อสร้างท่ีส้ินสุดการก่อสร้างประจ าวนั 
   การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง อาจด าเนินการได ้2 วิธี คือ 

           (1) การใชไ้มแ้บบ โดยใชไ้มแ้บบท่ีมีความหนาเท่ากบัความหนาของชั้นทางท่ีปู วางท่ี
จุดส้ินสุดของการปูแต่ละแปลงใหต้ั้งฉากกบัแนวการปู  เม่ือปูแอสฟัลตค์อนกรีตถึง
ไมแ้บบน้ีใหปู้เลยไปเป็นทางลาดท่ีมีความยาวเพียงพอท่ีจะไม่ท าใหย้วดยานสะดุด
เม่ือแล่นผ่านและอาจอนุญาตให้ใชท้รายรองพ้ืนส่วนลาดไดเ้พ่ือความสะดวกใน
การลอกแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนท่ีเป็นทางลาดออก  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู ้
ควบคุม งาน 

             (2) การใชก้ระดาษแขง็ส าเร็จรูปหรือแผน่วสัดุส าเร็จรูปใดๆ ท่ีใชส้ าหรับท ารอยต่อตาม
ขวางโดยเฉพาะ ซ่ึงใช้งานไดต้ามวตัถุประสงค์และผูค้วบคุมงานเห็นชอบ โดย
น ามาวางท่ีจุดส้ินสุดของการปูแต่ละแปลงใหต้ั้งฉากกบัแนวการปู แลว้ปูแอสฟัลต์
คอนกรีตทบัเป็นทางลาดท่ีมีความยาวเพียงพอท่ีจะไม่ท าใหย้วดยานสะดุดเม่ือแล่น
ผา่น 

 เม่ือจะปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตต่อจากรอยต่อตามขวางนั้น ก็ใหย้กไมแ้บบ แผ่นกระดาษแข็งหรือ
แผน่วสัดุส าเร็จรูปนั้น รวมทั้งชั้นทางส่วนท่ีปูเป็นทางลาดออกไป ตรวจสอบระดบัดว้ยไมบ้รรทดัวดัความเรียบ หาก
ระดบัหรือความหนาของชั้นทางส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามแบบ ใหต้ดัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตส่วนนั้นออกไปจนถึง
ชั้นทางส่วนท่ีมีระดบัและความหนาถูกตอ้งตามแบบดว้ยเคร่ืองตดัรอยต่อแอสฟัลตค์อนกรีตใหไ้ดแ้นวตรงและตั้ง
ฉากโดยเรียบร้อยก่อนท่ีจะปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตต่อไป ใหท้ารอยต่อตามขวางนั้นดว้ยแอสฟัลตบ์างๆ เพ่ือให้
รอยต่อต่อเช่ือมกบัชั้นทางท่ีจะปูใหม่ไดดี้  การทารอยต่อดว้ยแอสฟัลตน้ี์ให้ด าเนินการตามมาตรฐานงานแทคโคท 
(Tack Coat )  หมวดท่ี 11 

ในกรณีท่ีการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหยุดชะงักด้วยเหตุใดก็ตามในระหว่างการก่อสร้าง
ประจ าวนั จนท าใหอุ้ณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณหนา้เตารีดลดลงต ่ากวา่ท่ีก าหนด ก็ใหท้ ารอยต่อ
ตามขวางท่ีบริเวณนั้นดว้ย โดยใหต้ดัรอยต่อถึงบริเวณท่ีมีความหนาตามแบบและไดบ้ดทบัเรียบร้อยแลว้ โดยตดัให้
ตั้งฉากพร้อมกบัตกัส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตส่วนท่ีตดัออกท้ิงไป ใหท้ารอยต่อตามขวางนั้นดว้ยแอสฟัลตบ์างๆ 
เพ่ือใหร้อยต่อ ต่อเช่ือมกบัชั้นทางท่ีจะปูใหม่ไดดี้ การทารอยต่อดว้ยแอสฟัลตใ์หด้ าเนินการตามมาตรฐานงานแทค
โคท  (Tack Coat)  หมวดท่ี 11 
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 การปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตต่อเช่ือมกบัรอยต่อตามขวางในคร้ังใดๆ เม่ือเร่ิมปูส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตไปไดก้ระบะแรก ให้ใชไ้มบ้รรทดัวดัความเรียบตรวจสอบระดบัท่ีรอยต่อ หากไม่ไดร้ะดบัตามท่ีก าหนด 
ใหด้ าเนินการแกไ้ขโดยด่วนขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีปูใหม่นั้นยงัร้อนอยู ่
 ในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตแต่ละช่องจราจร รอยต่อตามขวางของการก่อสร้างชั้นทางท่ีช่อง
จราจรขา้งเคียงตอ้งไม่อยู่ในแนวเดียวกนั โดยตอ้งก่อสร้างใหมี้ระยะห่างกนัไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิด
เป็นจุดอ่อนท าใหเ้กิดความเสียหายภายหลงัได ้
 ในกรณีท่ีปูแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้น รอยต่อตามขวางของแต่ละชั้นจะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกว่า 5 
เมตร และจะตอ้งห่างจากรอยต่อตามขวางของช่องจราจรขา้งเคียงไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร ดว้ย 
        6.3.6    การก่อสร้างรอยต่อตามยาว  ในการปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต ประกบกบั
ชั้นทางช่องจราจรขา้งเคียงท่ีไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้นั้น อาจท าได ้2 วิธี คือ 
                                 (1) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้เหล่ือมเขา้ไปในชั้นทางช่อง

จราจรขา้งเคียงท่ีไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้  25-50  มิลลิเมตร แลว้
ดันส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนท่ีเหล่ือมเข้าไปน้ีให้ชนแนว
รอยต่อ โดยให้สูงกว่าระดบัท่ีดา้นนอกถดัไปให้มากพอท่ีเม่ือบดทบั
แลว้ รถบดจะไปอดัส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตรงรอยต่อนั้น
แน่นและเรียบไดร้ะดบัสม ่าเสมอกบัผิวชั้นทางท่ีก่อสร้างประกบนั้น 

                                 (2) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้เหล่ือมเขา้ไปในชั้นทางช่อง
จราจรขา้งเคียงท่ีไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 25-50 มิลลิเมตร คดัเมด็
วสัดุกอ้นโตบริเวณท่ีเหล่ือมกนัตรงรอยต่อนั้นออกท้ิงไป ซ่ึงเม่ือบด
ทับจะได้รอยต่อตามยาวท่ีแน่น ไม่ขรุขระ และเรียบได้ระดับ
สม ่าเสมอกบัผิวทางท่ีก่อสร้างประกบนั้น 
ก่อนจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ประกบกับชั้นทางของช่อง
จราจรท่ีไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ ใหต้ดัแต่งรอยต่อตามยาวนั้นดว้ย
เคร่ืองมือตดัรอยต่อตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.8.3 โดยตดัใหต้ั้งฉากกบัชั้น
ทางท่ีปูทบั และรอยต่อนั้นจะตอ้งตรงแนว เรียบร้อย  คม ไม่ฉีกขาด 
เสร็จแลว้ใหท้ารอยต่อนั้นดว้ยแอสฟัลตบ์างๆ เพ่ือใหร้อยต่อ ต่อเช่ือม
กันได้ดีกับชั้ นทางท่ีประกบ การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์น้ี ให้
ด าเนินการตามมาตรฐานงานแทคโคท  (Tack Coat)  หมวดท่ี 11 
ในการปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตหลายชั้น  แต่ละชั้นใหก่้อสร้างให้
มีรอยต่อตามยาวเหล่ือมกนัไม่นอ้ยกว่า 150 มิลลิเมตร ถา้เป็นชั้นทาง 
2 ช่องจราจร รอยต่อตามยาวของชั้นทางชั้นบนสุดใหอ้ยู่ในแนวขอบ
ช่องจราจรตามแบบ 
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การปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพร้อมกนั  โดยใช้
เคร่ืองปูหลายเคร่ือง การปูชั้ นทางโดยเคร่ืองปูท่ีตามหลัง ให้ปู
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเหล่ือมเข้าไปในชั้นทางท่ีก าลงัปูโดย
เคร่ืองปูเคร่ืองหนา้ 25-50 มิลลิเมตร ในกรณีเช่นน้ีไม่จ าเป็นตอ้งตดั
รอยต่อตามยาว และไม่ตอ้งท าแทคโคท  

   6.3.7 การปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตในทางโคง้ ใหปู้ช่องจราจรดา้นโคง้ในก่อน
ไปตามล าดบัจนถึงโคง้นอก แต่ถา้ก่อสร้างในฤดูฝนจะตอ้งด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จเต็มโคง้โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือ
ป้องกนัน ้าขงับนชั้นทาง 
   6.3.8 การตรวจวดัความหนาของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต    ใหต้รวจวดัความหนาของ
ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปูแลว้แต่ยงัไม่ไดบ้ดทบัเป็นระยะๆ ช่วงละไม่เกิน 8 เมตร โดยให้ตรวจวดัความหนา
ตลอดความกวา้งของชั้นทาง หากปรากฏว่าความหนาของชั้นทางคลาดเคล่ือนไปจากความหนาท่ีก าหนด ใหแ้กไ้ข
โดยทนัทีขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตยงัมีอุณหภูมิตามท่ีก าหนด กรณีท่ีมีความหนานอ้ยกว่าท่ีก าหนด  ให้
คราดผิวแลว้น าส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีคุณภาพถูกตอ้งมาปูเสริม เกล่ียใหไ้ดร้ะดบัสม ่าเสมอแลว้ตรวจสอบ
ระดบัใหถ้กูตอ้ง 
   6.3.9 การปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตดว้ยรถเกล่ียปรับระดบั  การปูส่วนผสม
แอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณท่ีเคร่ืองปูไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการไดห้รือไม่เหมาะสมท่ีจะเขา้ไปด าเนินการ อาจ
พิจารณาใหใ้ชร้ถเกล่ียปรับระดบัท่ีถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.4 ด าเนินการไดแ้ลว้ตรวจสอบดว้ยไมบ้รรทดัวดั
ความเรียบใหไ้ดร้ะดบัถกูตอ้ง ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน  
   6.3.10 การปูดว้ยแรงคน กรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีจ ากดั หรือพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการปรับระดบัพ้ืนท่ีท่ี
มีส่ิงกีดขวาง และอ่ืนๆ ท่ีเคร่ืองปูและรถเกล่ียปรับระดบัเขา้ไปด าเนินการไม่ได ้ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกท่ีจะเขา้
ไปด าเนินการ อาจพิจารณาใชค้นปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตในบริเวณดงักล่าวได ้ทั้งน้ีใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผู ้
ควบคุมงาน ในการใชค้นด าเนินการน้ี ใหใ้ชพ้ลัว่ตกัส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตไปกองเรียงกนับนพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการปู 
แต่ละกองเป็นกองเด่ียวๆ หา้มกองทบักนัเป็นกองสูง เกล่ียแต่งใหเ้รียบสม ่าเสมอ แลว้ตรวจสอบดว้ยไมบ้รรทดัวดั
ความเรียบใหไ้ดร้ะดบัถกูตอ้ง 
   6.3.11 การตรวจสอบความเรียบในการปูส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบภายหลงัจากการบดทบัเท่ียวแรก โดยใชไ้มบ้รรทดัวดัความเรียบวางทาบไปบนผิวหนา้ชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีต หากตอ้งเสริมแต่งปรับระดบัใหม่ ให้ด าเนินการขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัมีอุณหภูมิตามท่ี
ก าหนด 
 6.4 การบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต 
 การบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตนั้น จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรบดทบัท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.5  
และจะตอ้งมีจ านวนเพียงพอท่ีจะอ านวยใหก้ารก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด าเนินไปไดโ้ดยปกติ ไม่ติดขดั
หรือหยดุชะงกั เคร่ืองจกัรบดทบัต่างๆ ดงักล่าว ก่อนน าไปใชง้านจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ ตรวจปรับ ใหเ้หมาะสม
ตามรายการและวิธีการตามท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด และอนุญาตใหใ้ชไ้ดจ้ากผูค้วบคุมงาน 
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การบดทบัจะต้องกระท าทนัทีหลงัจากการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเร่ิมบดทับขณะท่ี
ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตยงัร้อนอยู ่โดยมีอุณหภูมิระหวา่ง 120-150 องศาเซลเซียส เม่ือบดทบัแลว้ จะตอ้งไดช้ั้น
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความแน่น ความเรียบสม ่าเสมอ ไดร้ะดบัและความลาดตามแบบ ไม่มีรอยแตก รอย
เคล่ือนตวัเป็นแอ่ง รอยคล่ืน รอยลอ้รถบด หรือความเสียหายของผิวชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตอ่ืนๆ  
 6.4.1 หลกัการบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตทัว่ๆไป  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดไม่ไดร้ะบุวิธีการบด
ทบัเป็นอยา่งอ่ืน การบดทบัใหพิ้จารณาด าเนินการตามหลกัการบดทบัดงัน้ี 
  ในเบ้ืองตน้ให้บดทบัรอยต่อต่างๆ ก่อนโดยทนัที ต่อจากนั้นก็ให้บดทบัขั้นตน้ (Initial or 
Breakdown Rolling) โดยใหร้ถบดทบัตามหลงัเคร่ืองปูใหใ้กลชิ้ดเคร่ืองปูมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้และในการบดทบั
ชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก าลงับดทบัตอ้งไม่มีรอยแตก ไม่มีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตติดลอ้รถบด ต่อไปเป็น
การบดทบัขั้นกลาง (Intermediate Rolling) โดยใหบ้ดทบัตามติดการบดทบัในขั้นตน้ใหใ้กลชิ้ดท่ีสุดเท่าท่ีสามารถ
จะท าได ้และตอ้งด าเนินการขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตยงัมีอุณหภูมิเหมาะสมท่ีจะท าใหไ้ดค้วามแน่นตามท่ี
ก าหนด ต่อจากนั้นเป็นการบดทบัขั้นสุดทา้ย (Finish Rolling) ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตยงัมีอุณหภูมิท่ีรถบดจะสามารถลบรอยลอ้รถบดทบัท่ีผา่นมาไดเ้รียบร้อย 
 ในการบดทบัจะตอ้งเร่ิมบดทบัท่ีขอบชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นต ่าหรือดา้นขอบนอกก่อน 
แลว้จึงค่อยๆ บดทบัเหล่ือมเขา้ไปสู่ดา้นเส้นแบ่งก่ึงกลางถนน เวน้แต่การบดทบัช่วงการยกโคง้ ซ่ึงจะตอ้งบดทบั
ทางดา้นต ่าก่อน แลว้จึงบดทบัเหล่ือมไปทางดา้นสูง การบดทบัแต่ละเท่ียวให้บดทบัขนานไปกบัเส้นแบ่งก่ึงกลาง
ถนน และใหแ้นวบดทบัเหล่ือมกนั (Overlap) ประมาณ 150 มิลลิเมตร แต่ถา้บดทบัแลว้เกิดเป็นคล่ืนตามขวางหรือ
ส่วนผสมเคล่ือนตวัเป็นแอ่งกใ็หเ้ปล่ียนเป็นบดทบัเหล่ือมกนัคร่ึงหน่ึงของความกวา้งของลอ้รถบด การหยดุรถบดแต่
ละเท่ียวของการบดทบั ตอ้งไม่หยดุท่ีแนวเดียวกบัรอยหยดุของรถบดเท่ียวก่อน แต่ควรหยุดรถบดใหเ้หล่ีอมกนัเป็น
ระยะห่างพอสมควร   
 ในระหว่างการบดทบั  หากมีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดลอ้รถบด  ควรใชน้ ้ าหรือสาร
ส าหรับเคลือบลอ้รถบดใดๆ ท่ีเหมาะสมท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบ พ่นลอ้รถบดบางๆ เพียงเพ่ือเคลือบผิวหนา้ลอ้รถ
บดใหเ้ปียกช้ืน เพ่ือป้องกนัไม่ใหส่้วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตติดลอ้รถบด หากหมดความจ าเป็นแลว้ใหเ้ลิกใช ้การ
บดทบัรถบดจะตอ้งว่ิงดว้ยความเร็วต ่าและสม ่าเสมอ โดยใชล้อ้ขบั (Drive Wheel) น าหนา้ให้ใกลชิ้ดเคร่ืองปูมาก
ท่ีสุด หากมีการเปล่ียนความเร็วรถบดขณะบดทบั จะตอ้งค่อยๆ เปล่ียนความเร็วทีละนอ้ย ในช่องทางการบดทบั
ช่องทางใดๆ การบดทบัเดินหนา้และถอยหลงัใหอ้ยู่ในแนวช่องทางการบดทบัเดียวกนั ก่อนเดินหนา้และถอยหลงั
รถบดจะตอ้งหยดุน่ิงก่อน ถา้เป็นรถบดสัน่สะเทือนจะตอ้งหยดุการสัน่สะเทือนก่อนดว้ย การเปล่ียนแนวช่องทางบด
ทบัจะตอ้งค่อยๆ เปล่ียน  โดยให้ไปเปล่ียนบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีไดบ้ดทบัและเยน็ตวัแลว้  ห้าม
เปล่ียนบนผิวชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก าลงับดทบัหรือท่ียงัร้อนอยู ่ การบดทบัช่องทางบดทบัถดัไปจะตอ้งขนาน
กบัช่องทางเดิม การจอดรถบดขณะบดทบัหรือบดทบัเสร็จแลว้  ให้จอดบนผิวชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณท่ี
เย็นตวัแลว้  ห้ามจอดบนผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ียงัร้อนอยู่  ถา้ในการบดทบัท าให้ส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตเกิดการเคล่ือนตวัออกไปตอ้งแกไ้ขโดยด่วน  โดยการคราดส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณดงักล่าวให้
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หลวม แลว้น าส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีคุณภาพและอุณหภูมิถูกตอ้งมาเพ่ิม  พร้อมกบัแต่งระดบัใหส้ม ่าเสมอ
ไดร้ะดบัถกูตอ้งแลว้จึงบดทบัใหม่รหยดุรถบดใหเ้หล่ือมกนัเป็นระยะห่างพอสมควร 
  6.4.2. ความเร็วของรถบดในการบดทบั ในการบดทบัโดยทัว่ๆ ไป รถบดจะตอ้งว่ิงดว้ยความเร็ว
ต ่าและสม ่าเสมอ ความเร็วสูงสุดท่ีใชใ้นการบดทบัข้ึนอยู่กบัชนิดของรถบด อุณหภูมิ ชนิด ลกัษณะ และความหนา
ของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   ขั้นตอนการบดทบั  และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ความเร็วสูงสุดในการบดทบั
ส าหรับรถบดลอ้เหลก็แบบไม่สัน่สะเทือน รถบดลอ้เหลก็แบบสั่นสะเทือนซ่ึงบดทบัโดยไม่สั่นสะเทือน และรถบด
ลอ้ยาง ในการบดทบัขั้นตอนต่างๆ ควรจะเป็นไปตามตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6   ความเร็วของรถบดในการบดทับ 
 

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

รถบดลอ้เหลก็ชนิด 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 - - 

 
หมายเหตุ   *    รวมถึงรถบดสัน่สะเทือนบดทบัโดยไม่สัน่สะเทือน  /   **   ดูตารางท่ี 7 ประกอบ 
 

ความเร็วสูงสุดของการบดทบั ส าหรับรถบดสั่นสะเทือนท่ีมีความถ่ีในการสั่นสะเทือนใดๆ 
ข้ึนอยูก่บัระยะกระแทกของลอ้รถบด (Impact Spacing) ซ่ึงตามปกติระยะการกระแทกของลอ้รถบดจะนอ้ยกว่าความ
หนาของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีบดทบัแลว้ ในการบดทบัระยะกระแทกของลอ้รถบดไม่ควรนอ้ยกว่า 10 คร้ังต่อ
ระยะทาง 300 มิลลิเมตร (หรือ33 คร้ังต่อระยะทาง 1 เมตร) ท่ีรถบดเคล่ือนตวัไป ส าหรับความเร็วท่ีเหมาะสมในการบด
ทบัของรถบดสั่นสะเทือนท่ีความถ่ีการสั่นสะเทือนใดๆ ท่ีใชแ้ละระยะกระแทกของลอ้รถบดท่ีก าหนด ควรจะเป็นไป
ตามตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็ว ความถี่ และจ านวนคร้ังการกระแทก 
(ช่วงที่ควรใช้อยู่ในกรอบเส้นทึบ) 
 

ความถี่การส่ันสะเทือน 
เฮิรตซ์ (รอบต่อนาที) 

จ านวนคร้ังการกระแทกต่อระยะ  1 เมตร 
(จ านวนคร้ังการกระแทกต่อระยะ 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 าหนดรูปแบบของการบดทบั ก่อนเร่ิมการก่อสร้างชั้นทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต เพ่ือให้ใชเ้คร่ืองจกัรบดทบัท่ีมีอยู่ไดถู้กตอ้งเหมาะสมต่องาน และเกิดประโยชน์สูงสุด ควรท า
แปลงทดลองในสนามยาวประมาณ 100-150 เมตร เพ่ือก าหนดรูปแบบของการบดทบั (Pattern of Rolling) ท่ี
เหมาะสมกบัชนิด จ านวน สภาพเคร่ืองจักรท่ีน ามาใช้งาน โดยเม่ือบดทบัเสร็จแลว้จะตอ้งไดช้ั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตท่ีมีความเรียบ  ความแน่นสม ่าเสมอ  ไดร้ะดบัความลาดตามแบบ และมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนด การท าแปลงทดลองบดทบัน้ีให้ด าเนินการแกไ้ข ปรับการใช้งาน หรือเพ่ิมจ านวนเคร่ืองจกัรบดทบัได้
แลว้แต่กรณี จนกว่าจะสามารถบดทบัไดถู้กตอ้งตามท่ีก าหนด และผูค้วบคุมงานเห็นชอบแลว้ จึงน าไปใช้เป็น
บรรทดัฐานในการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในงานนั้นๆ ต่อไป  ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีต  หรือเคร่ืองจกัรบดทบัท่ีใชง้านและอ่ืนๆ  ผูค้วบคุมงานอาจ
พิจารณาใหป้รับปรุงแกไ้ขหรือท าแปลงทดลองในสนาม เพ่ือทดลองหาความเหมาะสมใหม่ก็ได ้ทั้งน้ีใหอ้ยู่ในดุลย
พินิจของผูค้วบคุมงาน 
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   การก าหนดรูปแบบการบดทบัท่ีเหมาะสมส าหรับเคร่ืองจกัรบดทบัชุดใด ท่ีใชง้านนั้น ใหผู้รั้บ
จา้งด าเนินการทดลองบดทบั เพ่ือก าหนดขนาดพ้ืนท่ีบดทบัท่ีสัมพนัธ์กบัก าลงัผลิตส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตของ
โรงงานผสม  อตัราการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  และเพ่ือทราบจ านวนเท่ียวการบดทบัเต็มผิวหนา้ชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีต (Coverage) จ านวนเท่ียวการบดทบัซ ้ าท่ีช่องทางบดทบัแต่ละช่อง (Pass) ความเร็วของรถบดแต่
ละชนิดในการบดทบัและอ่ืนๆ 
  6.4.4  ล าดบัขั้นตอนการบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต 
  (1) เม่ือปูชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตช่องจราจรแรก  หรือเตม็ผิวจราจรในคราวเดียว การบด

ทบัจะตอ้งด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
   ก.  บดทบัรอยต่อตามขวาง 
   ข.  บดทบัขอบผิวชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นนอก 
   ค.  บดทบัขั้นตน้ 
   ง.  บดทบัขั้นกลาง 
   จ.  บดทบัขั้นสุดทา้ย 
 (2) เม่ือปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพร้อมกนั  หรือปูชั้นทางแอสฟัลต์

คอนกรีตใหม่ประกบกบัช่องจราจรเดิมท่ีไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ หรือประกบกบั
แนวโครงสร้างใดท่ีมีอยูแ่ลว้ การบดทบัจะตอ้งด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

   ก.  บดทบัรอยต่อตามขวาง 
   ข.  บดทบัรอยต่อตามยาว 
   ค.  บดทบัขอบผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นนอก 
   ง.  บดทบัขั้นตน้  
   จ.  บดทบัขั้นกลาง 
   ฉ.  บดทบัขั้นสุดทา้ย 
  6.4.5 การบดทบัรอยต่อตามขวาง ใหใ้ชร้ถบดลอ้เหลก็ 2 ลอ้ หรือรถบดสั่นสะเทือน แต่ใหบ้ด
ทบัโดยไม่สัน่สะเทือน 
  ส าหรับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรก  ก่อนการบดทบัรอยต่อตามขวาง 
ควรใชแ้ผน่ไมท่ี้มีความหนาเหมาะสม วางรองชิดขอบชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวางทั้ง 2 ดา้น  
เพ่ือรองรับลอ้รถบดเวลาบดทับเลยขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตออกไป เป็นการป้องกันมิให้ขอบชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีปลายรอยต่อตามขวางเสียหาย เสร็จแลว้จึงบดทบัรอยต่อตามขวาง โดยในการบดทบัเท่ียวแรก
ใหร้ถบดว่ิงบนชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และใหล้อ้รถบดเหล่ือมเขา้ไปในบริเวณชั้น
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปูใหม่ ประมาณ 150  มิลลิเมตร ใช้ไมบ้รรทดัวดัความเรียบตรวจสอบความเรียบของ
รอยต่อ หากไม่ถกูตอ้งใหแ้กไ้ขใหเ้รียบร้อยทนัที และในการบดทบัเท่ียวต่อๆ ไป ใหแ้นวบดทบัค่อยๆ เล่ือนเขา้ไป
ในบริเวณชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีปูใหม่เท่ียวละ 150-200 มิลลิเมตร จนในท่ีสุดลอ้รถบดจะเขา้ไปบดทบับนชั้น
ทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีปูใหม่ทั้งหมด  
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 ส าหรับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรประกบกบัชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ช่องจราจรท่ีไดก่้อสร้างเรียบร้อยแลว้ การบดทบัในคร้ังแรกใหบ้ดทบับริเวณปลายรอยต่อตามขวางดา้นท่ีบรรจบกบั
รอยต่อตามยาว โดยใหบ้ดทบัขนานไปตามรอยต่อตามยาวเป็นระยะประมาณ 0.5-1 เมตร แลว้ใชไ้มบ้รรทดัวดัความ
เรียบตรวจสอบความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถกูตอ้งใหแ้กไ้ขใหเ้รียบร้อยทนัที ต่อจากนั้นใหเ้ร่ิมบดทบัรอยต่อตาม
ขวาง ก่อนบดทบัควรใชแ้ผ่นไมท่ี้มีความหนาเหมาะสม  วางรองชิดขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณรอยต่อ
ตามขวางดา้นนอก เสร็จแลว้ใหบ้ดทบัรอยต่อตามขวาง โดยใหด้ าเนินการตามวิธีการบดทบัดงักล่าวขา้งตน้  
 6.4.6 การบดทบัรอยต่อตามยาว รอยต่อตามยาวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
 (1) รอยต่อเยน็หรือรอยต่อเก่า (Cold Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวระหวา่งช่องจราจรท่ีได้

ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และบดทบัเรียบร้อยแลว้ กบัชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตใหม่ท่ีก่อสร้างประกบกนั 

 ในการบดทบัรอยต่อตามยาว เม่ือใชร้ถบดลอ้เหลก็ชนิดไม่สัน่สะเทือน การบดทบัเท่ียวแรกใหล้อ้
รถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จแลว้  โดยให้ลอ้รถบดเหล่ือมเขา้ไปบนชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสร้างใหม่ 100-150 มิลลิเมตร และในการบดทบัเท่ียวต่อๆ ไป ใหล้อ้รถบดค่อยๆ เล่ือนแนว
บดทบัเหล่ือมเขา้ไปบนชั้นทางท่ีก่อสร้างใหม่เพ่ิมข้ึน จนกระทัง่ลอ้รถบดทั้งหมดจะอยูบ่นชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต
ท่ีก่อสร้างใหม่  ในกรณีใชร้ถบดสัน่สะเทือนบดทบั  การบดทบัจะตอ้งใหล้อ้รถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตท่ีสร้างใหม่  โดยให้ลอ้รถบดเหล่ือมเขา้ไปบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างสร้างแลว้ 100-150 
มิลลิเมตร และใหด้ าเนินการบดทบัซ ้าตามแนวบดทบัดงักล่าว จนกระทัง่ไดร้อยต่อตามยาวท่ีเรียบร้อยและไดค้วาม
แน่นตามท่ีก าหนด 

 (2) รอยต่อร้อนหรือรอยต่อใหม่ (Hot Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวของชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ระหวา่งช่องจราจร 2 ช่อง ท่ีก่อสร้างพร้อมกนั โดยการปูดว้ยเคร่ืองปู 2 ชุด 

       ในการบดทบัรอยต่อตามยาวแบบน้ีให้ใชร้ถบดลอ้เหล็กเขา้บดทบัพ้ืนท่ีบริเวณรอยต่อทั้ง 2 
ขา้งของรอยต่อตามยาว กวา้งประมาณ 400 มิลลิเมตร ท่ีเวน้ไวใ้นการบดทบัขั้นตน้ การบดทบัให้แนวรอยต่อ
ตามยาวอยูก่ึ่งกลางความกวา้งของลอ้รถบด โดยใหบ้ดทบัจนกว่าจะไดร้อยต่อตามยาวท่ีเรียบร้อยและไดค้วามแน่น
ตามท่ีก าหนด 
 6.4.7  การบดทบัขั้นตน้ (Initial or Breakdown Rolling) ภายหลงัจากท่ีไดบ้ดทบัรอยต่อต่างๆ เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ให้ด าเนินการบดทบัขั้นตน้เม่ือส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 120 องศาเซลเซียส 
การบดทบัใหใ้ชไ้ดท้ั้งรถบดลอ้เหลก็แบบไม่สั่นสะเทือนหรือรถบดสั่นสะเทือน เคร่ืองจกัรบดทบัท่ีใชต้อ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้ 4.5 โดยน ้าหนกัรถบด น ้าหนกับดทบั น ้าหนกัต่อความกวา้งของลอ้รถบด ความถ่ีการสั่นสะเทือน ระยะเตน้
ของลอ้รถบด ความเร็วของรถบด และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จะตอ้งพิจารณาใชใ้หเ้หมาะสมกบัชนิด ลกัษณะ ความ
คงตวั อุณหภูมิ ความหนาของชั้นทางท่ีปู  และสภาพของชั้นทางท่ีอยู่ภายใตท่ี้จะก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีต
ทบั  การบดทบัใหเ้ร่ิมบดทบัจากขอบชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นต ่า หรือขอบชั้นทางดา้นนอก  ไปหาขอบชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีตดา้นสูงหรือขอบชั้นทางดา้นใน 
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  การบดทบัโดยใชร้ถบดสั่นสะเทือน ควรใชค้วามถ่ีการสั่นสะเทือน และระยะเตน้ของ
ลอ้รถบดใหเ้หมาะสม ความถ่ีการสั่นสะเทือนควรอยู่ระหว่าง 33-50 เฮิรตซ์ (2,000-3,000 รอบต่อนาที) และระยะ
เตน้ของลอ้รถบดควรอยูร่ะหวา่ง 0.2-0.8 มิลลิเมตร ส าหรับการบดทบัชั้นผิวทางหรือผิวไหล่ทางแอสฟัลตค์อนกรีต 
ควรใชค่้าความถ่ีการสัน่สะเทือนดา้นสูง และใชค่้าระยะเตน้ดา้นต ่า  แต่ถา้เป็นชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีไม่ใช่ชั้น
ผิวทางและมีความหนามากกวา่ 50 มิลลิเมตร อาจใชค่้าความถ่ีการสัน่สะเทือนดา้นต ่า และใชค่้าระยะเตน้ดา้นสูงได ้
อยา่งไรกต็ามการใชค่้าความถ่ีการสัน่สะเทือนและค่าระยะเตน้ของลอ้รถบดในการบดทบั ใหพิ้จารณาจากผลการท า
แปลงทดลองตามขอ้ 6.4.3 
  การบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีความหนานอ้ยกว่า 25 มิลลิเมตร ตอ้งพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นพิเศษ หากใช้รถบดลอ้เหล็ก ไม่ควรบดทบัโดยการสั่นสะเทือนหากจะใช้รถบดบดทับโดยการ
สั่นสะเทือนก็ใหใ้ชค่้าระยะเตน้ของลอ้รถบดดา้นค่าต ่าโดยเม่ือบดทบัแลว้ จะตอ้งไม่เกิดความเสียหายของชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีต เช่น เกิดการยบุตวั ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อน 
  การบดทบัชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาระหว่าง 25-50 มิลลิเมตร หากใช้รถบด
สัน่สะเทือนบดทบั ควรใชค่้าความถ่ีการสัน่สะเทือนดา้นสูง และใชค่้าระยะเตน้ของลอ้รถบดดา้นต ่า 
  การบดทับชั้ นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร  ด้วยรถบด
สัน่สะเทือน ส าหรับการบดทบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีไม่ใช่ชั้นผิวทาง อาจใชค่้าระยะเตน้ของลอ้รถบดดา้นสูง
ได ้แต่ส าหรับชั้นผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต ควรจะใชค่้าความถ่ีการสั่นสะเทือนดา้นสูง และใชค่้าระยะเตน้ของลอ้
รถบดดา้นต ่า 
  การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร และไม่มีแนว
ส่ิงก่อสร้าง เช่น คนัหิน หรือชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสร้างแลว้ช่วยอดัดา้นขา้งไว ้ หากบดทบัตามวิธีการปกติ
แลว้ปรากฏว่ามีการเคล่ือนตวัของส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตดา้นขา้งใหเ้ปล่ียนวิธีการบดทบัใหม่ โดยใหร่้นแนว
บดทบัเท่ียวแรกเขา้ไปให้ห่างจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 300 มิลลิเมตร หลงัจากนั้นให้บดทบั
ต่อไปตามปกติ เสร็จแลว้จึงกลบัมาบดทบัขอบชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตส่วนท่ีเวน้ไวน้ั้นในเท่ียวสุดทา้ยของการ
บดทบัเตม็หนา้เท่ียวแรกต่อไป 
  การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ช่องจราจรพร้อมกัน การบดทับในขั้นต้นน้ีให้
ด าเนินการพร้อมกนัทั้ง 2 ช่องจราจร โดยใหเ้วน้ระยะของแนวบดทบัใหห่้างจากรอยต่อร้อนหรือรอยต่อใหม่ของแต่
ละช่องจราจร ไวข้า้งละประมาณ 200 มิลลิเมตร พ้ืนท่ีแนวรอยต่อดงักล่าวน้ี ใหด้ าเนินการบดทบัตามขอ้ 6.4.6 (2) 
ต่อเน่ืองกนัไป 
 6.4.8    การบดทบัขั้นกลาง (Intermediate Rolling) ให้เร่ิมด าเนินการบดอดัเม่ือชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 95 องศาเซลเซียส การบดทบัขั้นกลางควรด าเนินการตามรูปแบบการบดทบัขั้นตน้ 
โดยใหบ้ดทบัตามหลงัการบดทบัขั้นตน้ใหใ้กลชิ้ดท่ีสุด และใหบ้ดทบัโดยต่อเน่ืองไปจนกว่าจะไดค้วามแน่นตามท่ี
ก าหนดและสม ่าเสมอทัว่ทั้งแปลงท่ีก่อสร้าง 
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การบดทบัขั้นกลางตามปกติใหใ้ชร้ถบดลอ้ยางเป็นหลกั โดยเฉพาะชั้นผิวทางและผิวไหล่ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ปรับน ้ าหนักรถบด และความดนัลมยาง  เพ่ือให้ไดแ้รงอดัท่ีผิวหน้าสัมผสัของลอ้รถบดท่ี
เหมาะสมกบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก าลงับดทบั 

ส าหรับชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตอ่ืนๆ  หรือชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า  
50 มิลลิเมตร ท่ีไม่ใช่ชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  อาจพิจารณาให้ใช้รถบดลอ้เหล็ก รถบด
สัน่สะเทือนบดทบัร่วมกบัรถบดลอ้ยางดว้ยไดต้ามความเหมาะสม โดยรถบดตอ้งมีน ้าหนกั น ้ าหนกับดทบั น ้ าหนกั
ต่อความกวา้งของลอ้รถบด ความถ่ีการสั่นสะเทือนระยะเตน้ของลอ้รถบด และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เหมาะสมกบั
ชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก าลงับดทบั ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 
 6.4.9   การบดทบัขั้นสุดทา้ย (Finish Rolling) มีจุดประสงคเ์พ่ือลบรอยลอ้รถบดท่ีผิวหนา้และท าให้
ผิวหนา้เรียบสม ่าเสมอเท่านั้น  ทั้งน้ีให้เร่ิมด าเนินการเม่ือชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 66 องศา
เซลเซียส  โดยให้ใช้รถบดลอ้เหล็กแบบไม่สั่นสะเทือนหรือใชร้ถบดสั่นสะเทือนแต่บดทบัโดยไม่สั่นสะเทือน
เท่านั้น รถบดตอ้งมีน ้าหนกั น ้าหนกับดทบั น ้าหนกัต่อความกวา้งของลอ้รถบด และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เหมาะสม
กบัชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก าลงับดทบั 
 6.4.10  การบดทบัพ้ืนท่ีพิเศษ 

  (1)  การบดทับบนพ้ืนท่ีลาดชันสูง (Steep Grade) ส าหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ี
ก่อสร้างบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง หรือในทางโคง้ท่ีมีการยกโคง้สูง การบดทบัโดย
รถบดลอ้เหล็กแบบไม่สั่นสะเทือน ให้ใชล้อ้ตาม (Tiller Wheel) เดินหนา้ โดยให้บด
ทบัตามหลงัเคร่ืองปู โดยใกลชิ้ดท่ีสุด ไม่ว่าเคร่ืองปูจะปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ข้ึนทางลาดชนัหรือปูลงตามทางลาดชนัก็ตาม ในการบดทบัโดยใชร้ถบดสั่นสะเทือน
นั้น การบดทับในเท่ียวแรกให้บดทับโดยไม่สั่นสะเทือน แต่หลังจากท่ีส่วนผสม
แอสฟัลตค์อนกรีตของชั้นทางมีความคงตวั (Stability) สูงข้ึนมากพอท่ีจะบดทบัโดย
การสั่นสะเทือนได ้ก็ให้บดทบัต่อไปโดยการสั่นสะเทือน โดยใหใ้ชค่้าระยะเตน้ของ
ลอ้รถบดดา้นต ่า 

  (2)  การบดทบับนพ้ืนท่ีท่ีรถบดเขา้ไปด าเนินการไม่ได ้(Inaccessible Area) ส าหรับพ้ืนท่ีท่ี
ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีรถบดเขา้ไปด าเนินการไม่ได ้เช่น บริเวณท่ีชิดกบั 
คันหินและร่องระบายน ้ า สะพาน ขอบบ่อพัก และส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ จะต้องใช้
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือบดทบัขนาดเลก็ท่ีถกูตอ้งตามขอ้ 4.8.1  และหรือขอ้ 4.8.2 การ
น ามาใช ้ และการใชง้านใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 

  (3) การบดทบับริเวณทางแยก ทางเช่ือม (Bell Mouth Area)  อาจด าเนินการได ้2 วิธี คือ 
 ก. การบดทับทะแยงมุม ในขั้นแรกให้ด าเนินการบดทับในแนวทะแยงมุมก่อน 

ต่อจากนั้นจึงบดทบัขนานกบัขอบทางโคง้ 
 ข.  การบดทบัขนาน ในขั้นแรกให้ด าเนินการบดทบัในแนวขนาน โดยตั้งฉากกบั

แนวเสน้แบ่งก่ึงกลางทางแยกก่อนต่อจากนั้นจึงบดทบัขนานกบัขอบทางโคง้  
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7.  การตรวจสอบช้ันทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 
 หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้  มีอย่างนอ้ย  3 ประการ
ดงัต่อไปน้ี 
 7.1  ลกัษณะผิว (Surface Texture) 
 ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งไดร้ะดบัและความลาดตามแบบ มี
ลกัษณะผิว และลกัษณะการบดทบัท่ีสม ่าเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีผิวหนา้หลุด (Pull) 
รอยฉีก (Torn) ผิวหนา้หลวมหรือแยกตวั (Segregation) เป็นคล่ืน (Ripple) หรือความเสียหายอ่ืนๆ หากตรวจสอบ
แลว้ปรากฏความเสียหายดงักล่าว จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบร้อยตามท่ีผูค้วบคุมงานเห็นสมควร 
 7.2 ความเรียบท่ีผิว (Surface Tolerance)  
 เม่ือใช้ไม้บรรทัดวดัความเรียบตามข้อ 4.8.5 วางทาบบนผิวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใน
แนวตั้งฉากและในแนวขนานกบัแนวเสน้แบ่งก่ึงกลางถนนระดบัผิวของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตภายใตไ้มบ้รรทดั
วดัความเรียบจะแตกต่างจากระดบัของไมบ้รรทดัวดัความเรียบไดไ้ม่เกิน 6 มิลลิเมตรและ 3  มิลลิเมตร ตามล าดบั 
 7.3 ความแน่น (Density)  
  การตรวจสอบรับรองความแน่นของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้  ไดจ้าก
การเปรียบเทียบค่าความแน่นของตวัอย่างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต กบัค่าความแน่นของตวัอย่างท่ีบดอดัใน
หอ้งปฏิบติัการตาม มทช.(ท)607: มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลตค์อนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล ์  โดยค านวณเป็นค่า
ความแน่นร้อยละของค่าความแน่นของตวัอยา่งท่ีบดอดัในหอ้งปฏิบติัการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 7.3.1  การจดัเตรียมกอ้นตวัอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ ให้เก็บตวัอย่างส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต จากรถบรรทุกท่ีโรงงานผสมก่อนส่งออกไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง  โดยการสุ่มตัวอย่างจาก
รถบรรทุกจากการผลิตส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตประจ าวนั เป็นระยะๆ  แลว้น าไปด าเนินการในหอ้งปฏิบติัการ 
โดยใหไ้ดก้อ้นตวัอย่างอย่างนอ้ย 8 กอ้นตวัอย่างในแต่ละวนัท่ีปฏิบติังาน ทดสอบหาค่าความแน่น แลว้น าค่าความ
แน่นท่ีทดสอบไดจ้ากกอ้นตวัอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย เป็นความแน่นในห้องปฏิบติัการประจ าวนั ส าหรับใชใ้น
การค านวณเปรียบเทียบเป็นค่าความแน่นร้อยละของตวัอยา่งชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตในสนาม  
 การเกบ็ตวัอยา่งและการเตรียมตวัอยา่งส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตใหด้ าเนินการตามรายละเอียดและ
วิธีการท่ีก าหนด การทดสอบหาค่าความแน่นให้ด าเนินการตาม มทช.(ท)607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ในห้องปฏิบัติการ จะต้องตรงตามท่ีระบุไวใ้นสูตร
ส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิในขณะบดอดักอ้นตวัอยา่งตรงตามท่ีก าหนด ส าหรับตวัอยา่งส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตท่ีด าเนินการในห้องปฏิบติัการนั้นอนุญาตให้น าเขา้อบในเตาอบเพ่ือรักษาอุณหภูมิไว ้ไดน้านไม่เกิน 30 
นาที ในระหว่างด าเนินการถา้อุณหภูมิของตวัอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงต ่ากว่าอุณหภูมิการบดอดัท่ี
ก าหนด  ให้น าตวัอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดงักล่าวนั้นท้ิงไป  ห้ามน าไปอบ เพ่ือน ามาใช้บดอดัท ากอ้น
ตวัอยา่งทดสอบอีกต่อไป 
 7.3.2 การจัดเตรียมก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม ให้เจาะก้อนตัวอย่าง
ตวัแทนของชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตในสนามท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้  ดว้ยเคร่ืองเจาะตวัอย่างท่ีถูกตอ้งตาม
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ขอ้ 4.8.4 โดยใหเ้จาะเก็บกอ้นตวัอย่างไม่นอ้ยกว่าจ านวน 1 กอ้นตวัอย่างทุกๆ ระยะทางประมาณ 250 เมตรต่อช่อง
จราจร หรือทุกๆ ส่วนผสมแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีน ามาใชง้านประมาณ 100 ตนั แลว้น าไปทดสอบหาค่าความแน่น
ตาม มทช.(ท)607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลตค์อนกรีต  โดยวิธีมาร์แชลล ์
   ส าหรับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง  และชั้นปรับระดบัแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีมีความหนาไม่นอ้ย
กว่า 25 มิลลิเมตร  ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 98 ของค่าความ
แน่นเฉล่ียของกอ้นตวัอยา่งจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใชเ้ปรียบเทียบประจ าวนั 

ส าหรับชั้นพ้ืนทาง และผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์
คอนกรีตในสนามจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 97 และ 96 ของค่าความแน่นของกอ้นตวัอย่างจากหอ้งปฏิบติัการท่ีใช้
เปรียบเทียบประจ าวนั ตามล าดบั 

 
8.  การอ านวยการและควบคุมการจราจรระหว่างการก่อสร้าง 
 ในระหว่างการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้ผ่านชั้นทาง
แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสร้างใหม่  จนกวา่ชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตจะเยน็ตวัลงมากพอท่ีเม่ือเปิดใหก้ารจราจรผ่าน
แลว้จะไม่ท าให้เกิดร่องรอยบนชั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตนั้น   โดยจะตอ้งติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
การจราจรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด พร้อมจดับุคลากรเพ่ืออ านวยการจราจรใหผ้่านพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไดโ้ดยสะดวกปลอดภยั  และไม่ท าใหช้ั้นทางแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีก่อสร้างใหม่นั้นเสียหาย ระยะเวลาใน
การปิดและเปิดการจราจรใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูค้วบคุมงาน 
 
9.  หนังสืออ้างองิ 
  9.1  กรมทางหลวงชนบท มทช.230-2545 มาตรฐานงานแอสฟัลตค์อนกรีต 
  9.2  กรมทางหลวง มาตรฐานท่ี ทล.-ม.408/2532 “แอสฟัลตค์อนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)” 
  9.3  AMERICAN SOCIETY OF TESTING METERIALS ASTM. STANDARD D-1559 
  9.4  THE ASPHALT INSTITUTE “MIX DESIGN METHODS FOR ASPHALT CONCRETE AND 

THE HOT- MIX TYPES” MANUAL SERIES NO.2 (MS-2) 
 


