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มทช.230-2545 
มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต 

( ASPHALT CONCRETE) 
 

1. ขอบข่าย 
 แอสฟัลต์คอนกรีต หมายถึงวสัดุท่ีได้จาก การผสมร้อนระหว่างมวลรวม(Aggregate) กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

(Asphalt Cement) ท่ีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) โดยการควบคมุอตัรา
สว่นผสมและอณุหภูมิตามท่ีก าหนด มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง งานบรูณะและบ ารุงทาง โดยการปหูรือ
เกล่ียแตง่และบดทบั บนชัน้ทางใดๆ ท่ีได้เตรียมไว้และผา่นการตรวจสอบแล้ว ให้ถกูต้องตามแนว ระดบั ความลาด 
ขนาด ตลอดจนรูปตดัตามท่ีได้แสดงไว้ในแบบ 
 

2. วัสดุ 
2.1 แอสฟัลต์ ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุชนิดของแอสฟัลต์ไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์  AC 60-70 ตาม 

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.851: มาตรฐานแอสฟัลต์ซีเมนต์ส าหรับงานทาง 
  การใช้แอสฟัลต์อ่ืน ๆ  หรือแอสฟัลต์ท่ีปรับปรุงคณุสมบตัิด้วยสารใด ๆ     นอกเหนือจากนีต้้องมี

คณุภาพเทา่หรือดีกว่า   ทัง้นีต้้องผ่านการทดสอบคณุภาพและพิจารณาความเหมาะสม รวมทัง้ต้องได้รับอนญุาต
ให้ใช้ได้จากกรมทางหลวงชนบทเป็นกรณีไป   ส าหรับปริมาณการใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยประมาณ ให้เป็นไปตาม
ตารางท่ี 1 

2.2  มวลรวม ให้เป็นไปตาม มทช. 209 : มาตรฐานวสัดมุวลรวมส าหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต 
 

3.  การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   
3.1 ก่อนเร่ิมงานไม่น้อยกว่า 30 วนั ผู้ รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   ของ

ตนเองต่อผู้ควบคุมงาน  แล้วให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุท่ีจะใช้จากแหล่งท่ีระบุในเอกสารการออกแบบ
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ส่งให้กรมทางหลวงชนบท  รวมทัง้ส่งเอกสารการออกแบบ   ส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต  มาพร้อมกนัเพ่ือท าการตรวจสอบด้วย  หรือผู้ รับจ้างอาจร้องขอให้กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ออกแบบ
สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ก็ได้  คา่ใช้จา่ยในการนีผู้้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับ  ผิดชอบทัง้สิน้   

3.2 คุณภาพทั่วไปของวัสดุท่ีจะใช้ท าแอสฟัลต์คอนกรีตให้เป็นไปตามข้อ 2  ส่วนขนาดคละและปริมาณ   
แอสฟัลต์ซีเมนต์ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 

3.3  ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามตารางท่ี 2 
3.4 กรมทางหลวงชนบท จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือท าการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์

คอนกรีต  พร้อมทัง้พิจารณาก าหนดสตูรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ซึ่งมีขอบเขตตา่งๆ ตามตารางท่ี 
2  เพ่ือใช้ควบคมุงานนัน้ๆ  กรณีท่ีกรมทางหลวงชนบท เห็นควรให้ก าหนดขอบเขตของสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน
แตกตา่งไปจากตารางท่ี 2 ก็สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

3.5 ในการผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม  ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือ
คุณสมบัติอ่ืนใด คลาดเคล่ือนเกินกว่าขอบเขตท่ีก าหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของ
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แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีผสมไว้ในแต่ละครัง้นัน้ มีคณุภาพไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนด  ผู้ รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุง
แก้ไข คา่ใช้จา่ยในการนีผู้้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 

3.6 ผู้ รับจ้างอาจขอเปล่ียนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้  ถ้าวัสดุท่ีใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เกิดการ   
เปล่ียนแปลงไปด้วยสาเหตใุดๆก็ตาม การเปล่ียนสตูรส่วนผสมเฉพาะงานทกุครัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม
ทางหลวงชนบทก่อน 

3.7 กรมทางหลวงชนบท อาจตรวจสอบ แก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือก าหนดสตูรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่
ได้ ตามความเหมาะสมตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน 

3.8 การทดสอบและตรวจสอบการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตทุกครัง้หรือทุกสญัญาจ้าง ผู้ รับจ้าง
ต้องช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด 

 

ตารางท่ี 1  ขนาดคละของมวลรวมและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ 

ขนาดท่ีใช้เรียก 
        มิลลิเมตร 9.5 12.5 19.0 25.0 

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

ส าหรับชัน้ทาง 
Wearing Wearing Binder Base 
Course Course Course Course 

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

ขนาดตะแกรง    มิลลิเมตร    (นิว้) 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 

ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ ร้อยละโดยมวล 
ของมวลรวม 

4.0-8.0 3.0-7.0 3.0-6.5 3.0-6.0 
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   หมายเหตุ    กรมทางหลวงชนบท อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงขนาดคละของมวลรวม  และปริมาณแอสฟัลต์
ซีเมนต์ท่ีใช้ แตกตา่งจากตารางท่ี 1 ก็ได้  ทัง้นีแ้อสฟัลต์คอนกรีตท่ีได้  ต้องมีคณุสมบตัแิละความ
แข็งแรงถกูต้องตามตารางท่ี 2 

 
 

 

ตารางท่ี 2 ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
 

 ชัน้ทาง                              
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 

 
หมายเหต ุ  (1) การทดสอบเพ่ือออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้ด าเนินการตาม มทช.(ท)607 : 
มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ 

   (2) การออกแบบไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ตามข้อก าหนดในตารางท่ี 2  ให้ใช้มวลรวมขนาด 
12.5  มิลลิเมตร ยกเว้นกรณีท่ีแบบก าหนดให้ชัน้ Binder Course  เป็นไหล่ทางด้วยให้ใช้ข้อก าหนดในการออกแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีตของชัน้ Binder Course เป็นข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตของไหลท่าง 
 (3) การทดสอบหาคา่ Percent Strength Index ใช้วิธี Ontario Vacuum Immersion Marshall Test หรือ
วิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่า การทดสอบรายการนีก้รมทางหลวงชนบท  จะพิจารณาท าการทดสอบใหมไ่ด้ตามความเหมาะสม
ตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
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 ตารางท่ี 3 เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ส 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 

ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์    0.3 

 
4. เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือที่ใช้ในการก่อสร้าง 
          เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือทุกชนิดท่ีจะน ามาใช้งาน จะต้องมีสภาพใช้งานได้ดี  โดยจะต้องผ่านการ

ตรวจสอบและหรือตรวจปรับ และผู้ ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้อง
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือทกุชนิด ให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

    4.1 โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ( Asphalt Concrete Mixing Plant) 
   ผู้ รับจ้างควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ซึ่งตัง้อยู่ในสายทางท่ีก่อสร้าง หากจ าเป็นอาจตัง้อยู่

นอกสายทางภายในระยะขนสง่เฉล่ีย 80 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนสง่ไมเ่กิน 2 ชัว่โมง หรือตามท่ีกรมทาง
หลวงชนบทเห็นชอบ  ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถควบคมุอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามท่ีก าหนด 
โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตนีค้วรมีก าลงัการผลิต(Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า 60 ตนัตอ่ชัว่โมง โดยจะ
เป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเน่ือง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต  เพ่ือป้อนเคร่ืองปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนผสมท่ีมีคณุภาพ
สม ่าเสมอตรงตามสตูรสว่นผสมเฉพาะงาน โดยมีอณุหภมูิถกูต้องตามข้อก าหนดด้วย 

  โรงงานผสมต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้อยู่ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นการท างานของ
โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากห้องนัน้ได้ และต้องจดัหาเคร่ืองมือทดสอบท่ีได้มาตรฐานและมีสภาพดี 
และจะต้องอนุญาตให้ผู้ ควบคุมงานใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่างการ
ก่อสร้างได้ 

           โรงงานผสมนีจ้ะต้องมีสภาพใช้งานได้ดี และอยา่งน้อยต้องมีเคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
      4.1.1   อุปกรณ์ส าหรับการเตรียมแอสฟัลต์ (Equipment for Preparation of Asphalt)โรงงานผสม

ต้องมีถงัเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Storage Tank) ซึ่งมีอปุกรณ์ให้ความร้อนประเภทท่อเวียนไอน า้ร้อนหรือน า้มนั
ร้อน (Steam or Oil Coil) หรือประเภทใช้ไฟฟ้า (Electricity) หรือประเภทอ่ืนใดท่ีไมมี่เปลวไฟสมัผสักบัถงัเก็บ
แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยตรง อุปกรณ์ทุกประเภทต้องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเคร่ืองควบคมุให้
อุณ หภู มิ ของแอสฟัล ต์ ซี เมน ต์ ได้ ตรงตาม ข้อก าหนด  และต้องมี ระบบท าให้ แอสฟั ล ต์ ซี เมน ต์
ไหลเวียน  (Circulating System)  ท่ีเหมาะสม  ท่ีท าให้แอสฟัลต์ซีเมนต์ไหลเวียนได้อย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา
ขณะท างาน  พร้อมกนันีต้้องมีอปุกรณ์ให้หรือรักษาความร้อนท่ีระบบท่อไหลเวียน โดยอาจเป็นประเภทใช้ไอ
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น า้ (Steam Jactket) หรือน า้มนัร้อน (Hot Oil Jacket) หรือประเภทฉนวนรักษาความร้อน (Insulation)  เพ่ือ
รักษาอณุหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ในท่อส่งแอสฟัลต์ มาตรวดัแอสฟัลต์ ท่อพ่นแอสฟัลต์ ถังบรรจุแอสฟัลต์ 
และอ่ืนๆ  ให้มีอุณหภูมิตามท่ีก าหนด ปลายท่อไหลเวียนแอสฟัลต์ต้องอยู่ท่ีใต้ระดับแอสฟัลต์ในถังเก็บ
แอสฟัลต์ขณะป๊ัมแอสฟัลต์ท างาน 

4.1.2  ยุ้ งหินเย็น (Cold Bin) และเคร่ืองปอ้นหินเย็น (Aggregate Feeder) โรงงานผสมต้องมียุ้งหิน
เย็นไม่น้อยกว่า 4 ยุ้ ง ส าหรับแยกใส่วสัดหุินหรือวสัดอ่ืุนๆ แต่ละขนาด ช่องเปิดปากยุ้ งจะต้องเป็นแบบปรับ
ได้  ยุ้ งหินเย็นต้องประกอบด้วยเคร่ืองปอ้นหินเย็นแบบท่ีเหมาะสมสามารถป้อนหินเย็นได้อย่างสม ่าเสมอไป
ยงัหม้อเผา (Dryer) ได้ถูกต้องตามอตัราส่วนท่ีต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองปอ้นหินเย็นส าหรับยุ้ งมวล
ละเอียด เชน่ หินฝุ่ น หรือทราย จะต้องเป็นแบบสายพานยางตอ่เน่ือง หรือสายพานอ่ืนใดท่ีให้ผลเทียบเทา่ 

4.1.3 หม้อเผา (Dryer) โรงงานผสมต้องมีหม้อเผาอยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพในการท างานดี
พอท่ีจะท าให้มวลรวมแห้งและมีอณุหภมูิตามท่ีก าหนด โดยต้องมีเคร่ืองวดัอณุหภมูิท่ีเหมาะสม เชน่ เคร่ืองวดั
อุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric Pyrometer) ท่ีอ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 2.5 องศา
เซลเซียส ตดิตัง้อยู่ท่ีปากทางท่ีมวลรวมเคล่ือนตวัออก และจะต้องมีเคร่ืองบนัทกึอณุหภูมิของมวลรวมท่ีวดัได้
โดยอตัโนมตั ิ

4.1.4 ชุดตะแกรงร่อน (Screening Unit)  โรงงานผสมต้องมีชดุตะแกรงร่อนมวลรวมท่ีผ่านมาจาก
หม้อเผา  เพ่ือแยกมวลรวมเป็นขนาดตา่งๆ ตามท่ีต้องการ  โดยในชดุตะแกรงร่อนนีต้้องประกอบด้วยตะแกรง
คดั  (Scalping Screen)  ส าหรับคดัมวลรวมก้อนโตเกินขนาดท่ีก าหนด (Oversize) ออกทิง้ตะแกรงทกุขนาด
ต้องอยู่ในสภาพดี เหล็กตะแกรงไม่ขาดหรือสึกหรอมากเกินไป อนัจะให้มวลรวมท่ีร่อนออกมาผิดขนาดไปจาก
ท่ีต้องการ 

4.1.5 ยุ้ งหินร้อน (Hot Bin) โรงงานผสมต้องมียุ้ งหินร้อนอย่างน้อย 4 ยุ้ ง ทัง้นีไ้ม่รวมยุ้ งวัสดุผสม
แทรก ส าหรับเก็บมวลรวมร้อนท่ีผา่นตะแกรงแยกขนาดแล้ว ยุ้งหินร้อนนีต้้องมีผนงัแข็งแรงไมมี่รอยร่ัว  มีความ
สงูพอท่ีจะป้องกนัไม่ให้มวลรวมไหลข้ามยุ้ งไปปะปนกนัได้   และต้องมีความจุมากพอท่ีจะปอ้นมวลรวมร้อน
ให้กบัห้องผสม (Pugmill Mixer) ได้อยา่งสม ่าเสมอเม่ือโรงงานผสมท าการผสมเต็มก าลงัผลิต ในแตล่ะยุ้งต้อง
มีท่อส าหรับให้มวลรวมไหลออกไปข้างนอก  เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ไปผสมกบัมวลรวมท่ีอยู่ในยุ้งอ่ืนๆ  ในกรณีท่ีมี
มวลรวมในยุ้งนัน้ๆ มากเกินไป 

4.1.6 ยุ้ งเก็บวสัดผุสมแทรก (Mineral Filler Storage Bin) โรงงานผสมต้องมียุ้งเก็บวสัดผุสมแทรก
ตา่งหาก  พร้อมกับมีเคร่ืองชัง่  หรือเคร่ืองป้อนวสัดผุสมแทรกซึ่งสามารถควบคมุปริมาณวสัดเุข้าสู่ห้องผสม
อยา่งถกูต้อง และสามารถปรับเทียบ (Calibrate) ได้ 

4.1.7 เคร่ืองเก็บฝุ่ น (Dust Collector) โรงงานผสมต้องมีเคร่ืองเก็บฝุ่ น  ส าหรับเก็บวสัดสุ่วนละเอียด
หรือฝุ่ น ท่ีมีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมท่ีสามารถเก็บฝุ่ นกลับไปใช้ได้อย่างสม ่าเสมอหรือน าไปทิง้ได้
ทัง้หมด  หรือบางส่วน  และเคร่ืองเก็บฝุ่ นดังกล่าวต้องสามารถควบคุมฝุ่ นไม่ให้มีฝุ่ นเหลือออกสู่อากาศ
ภายนอกมากจนท าให้เกิดมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อม 
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โรงงานผสมต้องมีเคร่ืองเก็บฝุ่ นทัง้ชดุหลกั (Primary) และชดุรอง (Secondary)  ชดุหลกัให้เป็นแบบแห้ง (Dry 
Type) และชดุรองเป็นแบบเปียก (Wet Type) หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพทดัเทียมกนั 

4.1.8 เคร่ืองวดัอุณหภูมิ (Thermometric Equipment)  โรงงานผสมต้องมีเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่ง
แก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ  (Armoured Thermometer) หรือแบบอ่ืนใดซึ่งวดัอณุหภูมิได้ระหว่าง  90-200 องศา
เซลเซียส ติดตัง้ไว้ท่ีท่อส่งแอสฟัลต์ ท่ีต าแหน่งท่ีเหมาะสมใกล้ทางออกของแอสฟัลต์ท่ีห้องผสม  นอกจากนี ้
จะต้องมีเคร่ืองวัดอุณหภูมิ  เช่น  เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ปรอท ชนิดมีหน้าปัทม์  (Dial  Scale   Mercury 
Activated Thermometer) เคร่ืองวดัอณุหภมูิแบบแปรความร้อนเป็นคา่ไฟฟ้า (Electric  Pyrometer)  หรือแบบ
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ท่ีกรมทางหลวงชนบทอนุญาตให้ใช้ได้ ติดตัง้ท่ีปลายทางออกของมวลรวม เพ่ือใช้วัด
อุณหภูมิของมวลรวมร้อนท่ีออกจากหม้อเผา เคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดใดๆ ท่ีใช้ต้องมีความสามารถแสดง
อณุหภมูิได้อยา่งถกูต้อง เม่ือมีอตัราการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิเร็วกวา่ 5 องศาเซลเซียสตอ่นาที 

4.1.9 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Control Unit) โรงงานผสมต้องมีชุด
อุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งอาจใช้วิธีชั่งน า้หนักหรือวิธีวัดปริมาตรก็ได้  แต่ต้องสามารถ
ควบคมุปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีใช้ให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดไว้ในสตูรส่วนผสมเฉพาะงาน  กรณีใช้วิธีชัง่น า้หนกั 
เคร่ืองชัง่ท่ีใช้ต้องมีความละเอียดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2  ของน า้หนกัแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีต้องการใช้ผสม กรณีท่ีใช้
วิธีวดัปริมาตร  มาตรท่ีใช้วัดอตัราการไหลของแอสฟัลต์ซีเมนต์ ท่ีปล่อยเข้าสู่ห้องผสมจะต้องเท่ียงตรง โดย
ยอมให้คลาดเคล่ือนจากปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีต้องการใช้เม่ือเทียบเป็นน า้หนกัไมเ่กินร้อยละ 2 

4.1.10 ข้อก าหนดพิเศษส าหรับโรงงานผสมแบบชดุ 
      (1) ถังชัง่มวลรวม (Weigh Box or Hopper)  โรงงานผสมแบบชุดต้องมีอุปกรณ์ส าหรับชั่ง

มวลรวมท่ีปล่อยออกมาแต่ละยุ้ งได้อย่างละเอียดถูกต้อง ถังชัง่น า้หนักต้องแขวนอยู่กับเคร่ืองชัง่ และต้องมี
ขนาดใหญ่พอท่ีจะบรรจมุวลรวมได้เตม็ชดุ  (Batch) โดยมวลรวมไมล้่นถงั  ถงัชัง่น า้หนกัจะต้องวางบนฟัลครัม 
(Fulcrum) ซึง่วางอยูบ่นขอบใบมีด (Knife Edge) อยา่งแนน่หนาอีกทีหนึง่ ซึง่เม่ือขณะท างานฟัลครัมและขอบ
ใบมีดต้องไมเ่คล่ือนตวัออกจากแนวเดมิ ประตยูุ้งหินร้อนและถงัชัง่น า้หนกัต้องแข็งแรงและไมร่ั่ว 

                               (2) ห้องผสม (Pugmill Mixer) ห้องผสมของโรงงานผสมแบบชดุนีจ้ะต้องเป็นชนิดมีเพลาผสม
คู ่มีอปุกรณ์ให้ความร้อนห้องผสม และสามารถผลิตแอสฟัลต์ได้ส่วนผสมท่ีสม ่าเสมอ ประตปูล่อยส่วนผสม
เม่ือปิดจะต้องปิดสนิทโดยไม่มีวัสดุร่ัวไหล ต้องมีเคร่ืองตัง้เวลาและควบคุมเวลาการผสมเป็นแบบ
อัตโนมัติ  ซึ่งจะควบคุมไม่ให้ประตูห้องผสมเปิดจนกว่าจะได้เวลาตามท่ีก าหนดไว้ภายในห้องผสม
ประกอบด้วยใบพาย (Paddle Tip) จ านวนเพียงพอจดัเรียงตวักนัอย่างเหมาะสมท่ีจะผสมส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตได้อยา่งถกูต้องสม ่าเสมอระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนงัห้องผสม จะต้องน้อยกวา่คร่ึงหนึ่ง
ของขนาดมวลรวมก้อนโตสดุ 

(3) เคร่ืองชัง่ (Plant Scale) เคร่ืองชัง่ต้องมีความละเอียด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.5 ของมวล
รวมสงูสดุท่ีต้องการชัง่  หน้าปัทม์เคร่ืองชัง่ต้องมีขนาดใหญ่พอ  ซึ่งสามารถอ่านน า้หนกัได้ในระยะห่างอย่าง
น้อย 7 เมตร และต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีพนกังานควบคมุเคร่ืองมองเห็นได้ชดัเจน  หน้าปัทม์เคร่ืองชัง่มวลรวม
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จะต้องมีเข็มชีน้ า้หนกัแต่ละยุ้ ง ส าหรับเคร่ืองชัง่ต้องมีตุ้มน า้หนกัมาตรฐานหนกัตุ้มละ 25 กิโลกรัม  ไม่น้อย
กวา่ 10 ตุ้ม หรือมีจ านวนเพียงพอท่ีจะใช้ตรวจสอบความถกูต้องของเคร่ืองชัง่ 

(4) การควบคุมปริมาณมวลรวม และแอสฟัลต์ท่ีใช้ผสมในแต่ละชุด จะต้องเป็นแบบ
อตัโนมตั ิ

4.1.11  ข้อก าหนดพิเศษส าหรับโรงงานผสมแบบตอ่เน่ือง 
                    (1)   ชุดอุปกรณ์ควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit)  โรงงานผสมแบบนีต้้องมี

อปุกรณ์ควบคมุปริมาณมวลรวมท่ีไหลออกมาจากยุ้ งหินร้อนแตล่ะยุ้ งได้อย่างถูกต้องแน่นอน ประกอบด้วย
เคร่ืองป้อนหิน (Feeder) อยู่ภายใต้ยุ้ งหินร้อน ส าหรับการป้อนวัสดุผสมแทรกจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุม
ปริมาณตา่งหาก  ติดตัง้ในต าแหนง่ท่ีท าให้ควบคมุการปอ้นวสัดผุสมแทรกลงในห้องผสมเพ่ือผสมกบัมวลรวม
ในจังหวะของการผสมแห้ง  (Dry Mixing)  ก่อนท่ีจะไปผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ ท่ีจ่ายเข้ามาภายหลังใน
จงัหวะของการผสมเปียก (Wet Mixing) 

       (2) จังห วะสัมพั น ธ์ขอ งการค วบคุม การป้ อนม วล รวม  และแอส ฟั ล ต์ ซี เม น ต์ 
(Synchronization  of Aggregate and Asphalt Cement Feed)  โรงงานผสมแบบนีต้้องมีอปุกรณ์ควบคมุ
การป้อนมวลรวมแต่ละขนาดและแอสฟัลต์ซีเมนต์เข้าสู่ห้องผสม เป็นแบบขบัเคล่ือนท่ีสมัพนัธ์กนั เพ่ือให้ได้
อตัราสว่นผสมท่ีคงท่ีตลอดเวลา 

        (3) ชุดห้องผสม (Pugmill Mixer Unit)  ห้องผสมของโรงงานผสมแบบต่อเน่ืองนีต้้องเป็น
แบบท างานต่อเน่ือง (Continuous Mixer) เป็นชนิดมีเพลาผสมคู่ มีอุปกรณ์ให้ความร้อนห้องผสม  และ
สามารถผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตได้ส่วนผสมท่ีสม ่าเสมอ  ใบพายจะต้องเป็นชนิดปรับมมุให้ไปในทางเดียวกนั
เพ่ือให้สว่นผสมเคล่ือนตวัได้เร็ว หรือให้กลบัทางกนั เพ่ือถ่วงเวลาให้สว่นผสมเคล่ือนตวัช้าลงได้ และห้องผสม
จะต้องมีอปุกรณ์ควบคมุระดบัของส่วนผสมด้วย ระยะหา่งระหวา่งปลายใบพายและผนงัห้องผสมจะต้องน้อย
กวา่คร่ึงหนึง่ของขนาดมวลรวมก้อนโตสดุ ท่ีห้องผสมจะต้องมีแผ่นแสดงปริมาตรของห้องผสม เม่ือมีส่วนผสม
บรรจุในห้องผสมท่ีความสูงต่างๆ ติดตัง้ไว้อย่างถาวร นอกจากนัน้จะต้องมีตารางแสดงอตัราการป้อนวสัดุ
มวลรวมตอ่นาที  เม่ือโรงงานผสมท างานในอตัราเร็วปกต ิ

 

             การค านวณเวลาในการผสม ให้ก าหนดโดยใช้น า้หนกัตามสตูรดงันี ้คือ 
 

                            เวลาในการผสม (วินาที)    =  A/B 
 
    เมื่อ     
     A  = ปริมาณของสว่นผสมทัง้หมดในห้องผสม (Pugmill Dead Capacity) มีหนว่ยเป็นกิโลกรัม 
                         B  = สว่นผสมที่ออกจากห้องผสม (Pugmill Output) มีหนว่ยเป็นกิโลกรัมตอ่วินาที 
 

(4) ยุ้งพกัส่วนผสม (Discharge Hopper)  โรงงานผสมแบบนีต้้องประกอบด้วยยุ้งส าหรับ
พกัส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีออกมาจากห้องผสม  ยุ้ งพกัส่วนผสมนีมี้ประตเูปิดท่ีด้านล่างของยุ้งและจะ
ปลอ่ยสว่นผสมได้เม่ือสว่นผสมเตม็ยุ้งแล้ว 
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(5)  สัญญาณแจ้งปริมาณมวลรวมในยุ้ งหินร้อนโรงงานผสมต้องมีสัญญาณซึ่งจะแจ้งให้
ทราบว่าปริมาณมวลรวมในยุ้งหินร้อน ยงัมีปริมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินการตอ่ไปได้หรือไม่  ถ้าปริมาณมวล
รวมยุ้งใดขาดหรือน้อยไป สญัญาณดงักลา่วจะท าให้ผู้ควบคมุทราบทนัที ผู้ รับจ้างต้องหยดุการด าเนินการและ
ท าการแก้ไข จนกวา่ผู้ควบคมุจะเห็นสมควร จงึจะอนญุาตให้ด าเนินการตอ่ไปได้ 
4.2 รถบรรทกุ (Haul Truck) 

          รถบรรทกุท่ีน ามาใช้จะต้องมีจ านวนพอเพียงกบัก าลงัผลิตของโรงงานผสม และความสามารถ
ในการปขูองเคร่ืองป ู ทัง้นีเ้พ่ือให้การก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตด าเนินไปได้อย่างตอ่เน่ืองมากท่ีสดุใน
แตล่ะวนัท่ีปฏิบตัิงาน  จ านวนรถบรรทุกท่ีใช้  ให้ค านวณให้เหมาะสมกับก าลงัผลิตของโรงงานผสม  ความจุ
ของรถบรรทกุ เวลาในการบรรจสุว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงรถบรรทกุ ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง 
เวลาในการรอและการเทส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงในเคร่ืองปู ความสามารถในการปขูองเคร่ืองปู และ
อ่ืนๆ 

          กระบะรถบรรทุกจะต้องไม่ร่ัว พืน้กระบะจะต้องเป็นแผ่นโลหะเรียบ  ภายในกระบะจะต้อง
สะอาดปราศจากวสัดท่ีุไมพ่ึงประสงค์อ่ืน ๆ ตกค้างอยู่   ก่อนใช้ขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   จะต้องพ่น
หรือเคลือบภายในกระบะด้วยน า้สบู ่น า้ปนูขาว หรือสารเคมีเคลือบชนิดใดๆ ท่ี มีน า้หนกัผสมไม่เกินร้อยละ 5  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ควบคุมงาน ห้ามใช้น า้มันเบนซิน น า้มันก๊าด น า้มันดีเซล  หรือน า้มัน
ประเภทเดียวกนั  การพน่หรือเคลือบภายในกระบะให้ท าเพียงบางๆ เทา่นัน้  และก่อนบรรจสุ่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตลงกระบะ ให้ยกกระบะเทวสัดหุรือสารเคลือบท่ีอาจมีมากเกินความจ าเป็นออกให้หมด ในการขนส่ง
จะต้องมีผ้าใบหรือแผ่นวสัดอ่ืุนใดท่ีใช้ได้อย่างเหมาะสมคลมุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  เพ่ือรักษาอณุหภูมิ
และปอ้งกนัน า้ฝนหรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ด้วย 
4.3 เคร่ืองป ู(Paver or Finisher) 

         เคร่ืองปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องเป็นแบบขบัเคล่ือนได้ด้วยตวัเองโดยจะเป็นชนิดล้อ
เหล็กตีนตะขาบ หรือชนิดล้อยางท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า   มีก าลงัมากพอและสามารถควบคมุความเร็วในการ
เคล่ือนท่ีได้อยา่งสม ่าเสมอ  ทัง้ในขณะท่ีเคล่ือนไปพร้อมกบัรถบรรทกุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและในขณะ
เคล่ือนตวัไปตามล าพงั เคร่ืองปจูะต้องสามารถปรับความเร็วการปไูด้หลายอตัรา  และปสู่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตได้ความลาดถกูต้องตามแบบ 

4.3.1 สว่นขบัเคล่ือน (Tractor Unit) ประกอบด้วยเคร่ืองยนต์ต้นก าลงัมีอปุกรณ์ควบคมุความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ (Governor) ให้คงท่ีระหวา่งท างาน กระบะบรรจสุว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Hopper) จะต้องเป็น
แบบข้างกระบะหบุได้  สายพานป้อนส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Slat Conveyor)เกลียวเกล่ียจ่ายส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต  (Auger หรือ Screw Conveyor) แยกเป็น 2 ข้าง ซ้ายและขวา  ซึง่สามารถแยกท างานเป็น
อิสระแก่กนัได้ ประตคูวบคมุการไหล (Flow Gate)  ของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตสามารถปรับระดบัความ
สงูของชอ่งประตไูด้  

 4.3.2 ส่วนเตารีด (Automatic Screed Unit) ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมความหนา (Thickness 
Control) อุปกรณ์ควบคมุความลาดเอียงท่ีผิว (Crown Control) อุปกรณ์ให้ความร้อนแผ่นเตารีด (Screed 
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Heater) แผ่นเตารีด (Screed Plate) และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ระบบการควบคุมความลาด
ชัน  (Grade Control) และระดับแอสฟัลต์คอนกรีตควรเป็นแบบอัตโนมัติ โดยอาจเป็นแบบ (1) Erected 
Grade Line (2) Mobile String Line (3) Ski  (4) Floating Beam หรือ (5) Joint-matching Shoe ส าหรับ
แบบท่ี (2) แบบท่ี (3) และแบบท่ี (4) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร แผ่นเตารีดจะต้องมีความยาวไม่
น้อยกวา่ 2.4 เมตร และสามารถขยายได้ยาวไมน้่อยกวา่ 3.5 เมตร แผน่เตารีดจะต้องตรงแนวและได้ระดบั ไม่
บดิงอหรือสกึหรอมากเกินสมควร ไมส่ึกเป็นหลมุ มีระบบการอดัแอสฟัลต์คอนกรีตขัน้ต้นเป็นแบบสัน่สะเทือน 
(Vibratory Screed) หรือแบบคานกระแทก (Tamper Bar) หรือเป็นทัง้ 2 แบบ  ประกอบกนั ซึ่งสามารถปรับ
ความถ่ีของการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกได้ตามต้องการ ส าหรับแบบคานกระแทกจะต้องมีระยะห่าง
ระหว่างแผ่นเตารีดกับคานกระแทก 0.25-0.50 มิลลิเมตร  ผิวของคานกระแทกด้านล่างท่ีใช้อัดแอสฟัลต์
คอนกรีตต้องอยูใ่นสภาพดี และไมส่กึหรอมากกวา่คร่ึงหนึง่ของขนาดความหนาของใหม่ 
4.4 รถเกล่ียปรับระดบั (Motor Grader) 

          รถเกล่ียปรับระดบันีถ้้าจ าเป็นต้องน ามาใช้งาน จะต้องเป็นชนิดขบัเคล่ือนได้ด้วยตวัเอง  มีล้อ
ยางผิวเรียบ มีใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และมีความยาวของช่วงเพลา (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า 4.8 
เมตร การใช้งานให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 

 
4.5 เคร่ืองจกัรบดทบั 

    เคร่ืองจกัรบดทบัทกุชนิดจะต้องเป็นแบบขบัเคล่ือนได้ด้วยตวัเอง ต้องมีน า้หนกัและคณุสมบตัิอ่ืนๆ 
ถกูต้องตามท่ีได้ระบไุว้ในรายละเอียดท่ีก าหนดส าหรับเคร่ืองจกัรบดทบัแตล่ะชนิด  น า้หนกัในการบดทบัของ
เคร่ืองจกัรบดทบัแตล่ะชนิดจะต้องเหมาะสมกบัชนิดและลกัษณะของส่วนผสมความหนาของชัน้ท่ีป ูขัน้ตอน
การบดทับและอ่ืนๆ เคร่ืองจักรบดทับต้องมีจ านวนเพียงพอท่ีจะอ านวยให้การก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตด าเนินไปได้โดยปกตไิมต่ิดขดัหรือหยดุชะงกั เพ่ือให้ได้ชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความแนน่ ความ
เรียบ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามก าหนด การก าหนดน า้หนักเคร่ืองจักรบดทับ น า้หนักในการบดทับของ
เคร่ืองจกัรแตล่ะคนั ตลอดจนการเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัรบดทบัจากจ านวนขัน้ต ่าท่ีก าหนดไว้ ให้อยูใ่นดลุยพินิจ
ของผู้ควบคมุงาน เคร่ืองจกัรบดทบัจะต้องประกอบด้วยเคร่ืองจกัรชนิดตา่งๆ  ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบและ
อนมุตัใิห้ใช้ได้จากผู้ควบคมุงานก่อน โดยมีจ านวนอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

           ก. รถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ ไม่น้อยกวา่ 1 คนั และรถบดสัน่สะเทือน 1 คนั หรือรถบดล้อเหล็ก
ชนิด 2 ล้อ ไมน้่อยกวา่ 2 คนั ในกรณีท่ีไมมี่รถบดสัน่สะเทือน 

          ข. รถบดล้อยาง ไมน้่อยกวา่ 3 คนั  
             รายละเอียดของเคร่ืองจกัรชนิดตา่งๆ เป็นดงันี ้

4.5.1 รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ (Steel-Tired Tandem Roller) ต้องมีขนาดน า้หนักไม่น้อยกว่า 8 ตัน และ
สามารถเพิ่มน า้หนกัได้จนมีน า้หนกัไม่น้อยกว่า 10 ตนั จะต้องมีน า้หนกัต่อความกว้างของล้อรถบดไม่น้อย
กวา่  37.9 กิโลกรัมตอ่เซนตเิมตร รถบดจะต้องอยูใ่นสภาพดี  สามารถขบัเคล่ือนเดนิหน้าและถอยหลงัได้ การ
ขบัเคล่ือนไปข้างหน้า  การหยดุ และการถอยหลงัจะต้องเรียบสม ่าเสมอ ล้อเหล็กทัง้ 2 ล้อ  จะต้องตรงตาม
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แนว  ท่ีผิวล้อเหล็กจะต้องเรียบไมเ่ป็นร่อง (Groove) ลกึเป็นหลมุหรือเป็นรอยบุม๋  (Pit)  สลกัยดึล้อ (king Pin) 
และลูกปืนล้อ (Wheel Bearing) ต้องไม่สึกหรอมากเกินไปจนท าให้ล้อหลวม ต้องมีถังน า้  มีระบบฉีด
น า้  (Sprinkler System) มีอุปกรณ์คราดผิวล้อเหล็ก (Scraper)  และแผ่นวสัดุส าหรับซึมซบัน า้และเกล่ีย
กระจายน า้ส าหรับเลีย้งล้อรถบดท่ีใช้การได้ดี และถกูต้องตามท่ีต้องการ เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตตดิล้อขณะบดทบั 
4.5.2 รถบดล้อยาง (Pneumatic-Tired Roller) ต้องมีขนาดน า้หนกัไม่น้อยกว่า 10 ตนั  และสามารถเพิ่ม

น า้หนักได้ มีล้อยางไม่น้อยกว่า 9 ล้อ ล้อรถบดต้องเป็นชนิดผิวหน้าเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ล้อ  (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร มีผิวหน้าล้อยางกว้างไม่น้อยกว่า 225 มิลลิเมตร มีขนาด
และจ านวนชัน้ผ้าใบเท่ากันทุกล้อ ส่วนล้อและเพลาเคล่ือนตัวขึน้ลงได้อิสระอย่างน้อย 1 แถว มีแรงอัดท่ี
ผิวหน้าสมัผสัของล้อรถบดขณะบดอดัไม่มากกว่า 620 กิโลปาสกาล (90 ปอนด์ต่อตารางนิว้)  และต้องมีถัง
น า้ มีระบบฉีดน า้ มีอปุกรณ์คราดผิวล้อยาง และแผ่นวสัดสุ าหรับซึมซบัน า้และเกล่ียกระจายน า้ส าหรับเลีย้ง
ล้อรถบดท่ีใช้ได้ดีและถกูต้องตามท่ีต้องการ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตดิล้อขณะบดทบั รถ
บดล้อยางขณะใช้งานจะต้องมีความดันลมยางเท่ากันทุกล้อ โดยอนุญาตให้มีความดันลมยางแต่ละล้อ
แตกตา่งกนัได้ไมเ่กิน  35 กิโลปาสกาล (5 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) 
4.5.3 รถบดสัน่สะเทือน (Vibratory Roller) ต้องมีขนาดน า้หนกัไม่น้อยกว่า 4 ตนั  ส าหรับชัน้ทางแอสฟัลต์

คอนกรีตท่ีมีความหนาไมเ่กิน 35 มิลลิเมตร และต้องมีขนาดน า้หนกัไมน้่อยกวา่ 6 ตนั ส าหรับชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตท่ีมีความหนาตัง้แต ่40 มิลลิเมตรขึน้ไป โดยอาจเป็นแบบสัน่สะเทือนล้อเดียวหรือสองล้อก็ได้ ต้องมี
ความถ่ีการสัน่สะเทือน (frequency) ไมน้่อยกวา่ 33 เฮิรตซ์ (2,000 รอบตอ่นาที)  และมีระยะเต้น  (Amplitude) 
ระหว่าง 0.20-0.80 มิลลิเมตร มีน า้หนกัตอ่ความกว้างของรถบดไม่น้อยกวา่ 22 กิโลกรัมตอ่เซนติเมตร  รถบด
จะต้องอยู่ในสภาพดี  สามารถบดทบัโดยการเดินหน้าและถอยหลงัได้   การขบัเคล่ือนไปข้างหน้า  การหยุด
และการถอยหลงัจะต้องเรียบสม ่าเสมอ ล้อทัง้ 2 ล้อ  จะต้องตรงแนว  ท่ีผิวล้อเหล็กจะต้องเรียบ  ไม่ลึกเป็น
หลมุหรือเป็นรอยบุม๋ สลกัล้อและลกูปืนล้อต้องไมส่กึหรอมากเกินไป  จนท าให้ล้อหลวม ต้องมีถงัน า้ มีระบบฉีด
น า้  มีอปุกรณ์คราดผิวล้อ และแผ่นวสัดสุ าหรับซมึซบัน า้และเกล่ียกระจายน า้เลีย้งล้อรถบด เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้
สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตดิล้อขณะบดทบั มีระบบการสัน่สะเทือนท่ีอยูใ่นสภาพดี 
4.6 เคร่ืองพน่แอสฟัลต์ (Asphalt Distributor) 

         ต้องเป็นชนิดขับเคล่ือนได้ด้วยตวัเองมีถังบรรจุแอสฟัลต์ติดตัง้บนรถบรรทุกหรือรถพ่วง และ
ประกอบด้วยอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช้งาน ดงันี ้ 

4.6.1 ไม้วดั (Dipstick) หรือเคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลต์ในถงั 
4.6.2 หวัเผาให้ความร้อนแอสฟัลต์ (Burner)  
4.6.3 เทอร์โมมิเตอร์วดัอณุหภมูิแอสฟัลต์ (Thermometer)  
4.6.4 ป๊ัมแอสฟัลต์ (Asphalt Pump) 
4.6.5 เคร่ืองต้นก าลงัหรือเคร่ืองท้าย (Power Unit)  
4.6.6 ทอ่พน่แอสฟัลต์ (Spray Bar) พร้อมหวัฉีด (Nozzle) 
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4.6.7 ทอ่พน่แอสฟัลต์แบบมือถือ (Hand Spray)  
4.6.8 อปุกรณ์วดัปริมาณการพน่แอสฟัลต์ (Bitumeter)  
4.6.9 ถงับรรจแุอสฟัลต์บนรถ (Asphalt Tank) 

           เคร่ืองพ่นแอสฟัลต์ต้องมีระบบหมนุเวียน (Circulating System) มีป๊ัมแอสฟัลต์ท่ีสามารถใช้ได้
ดี ตัง้แตก่บัแอสฟัลต์เหลวจนถึงแอสฟัลต์ซีเมนต์ และต้องท างานได้ดงันี ้ 

          (1) ดดูแอสฟัลต์เข้าถงัได้ 
          (2) หมนุเวียนแอสฟัลต์ในทอ่พน่แอสฟัลต์ และในถงับรรจแุอสฟัลต์ได้ 
          (3) พน่แอสฟัลต์ผา่นทางทอ่พน่แอสฟัลต์ หรือผา่นทอ่พน่แอสฟัลต์แบบมือถือได้ 
         (4) ดดูแอสฟัลต์จากถงับรรจหุรือทอ่พน่แอสฟัลต์แบบมือถือเข้าสูถ่งัได้ 
          (5) ป๊ัมแอสฟัลต์จากถงับรรจปุระจ ารถพน่แอสฟัลต์ไปยงัถงัเก็บแอสฟัลต์ภายนอกได้ 

(6) เคร่ืองต้นก าลงัหรือเคร่ืองท้าย ต้องมีมาตรบอกความดนั หรืออ่ืนๆ 
 

เคร่ืองป๊ัมแอสฟัลต์ ต้องติดเคร่ืองวัดปริมาณแอสฟัลต์ท่ีผ่านป๊ัม  โดยวัดเป็นรอบหรือวัดเป็น
ความดนั หรืออ่ืนๆ 

ท่อพ่นแอสฟัลต์ อาจประกอบด้วยท่อหลายท่อนต่อกัน มีหวัฉีดติดตัง้โดยมีระยะห่างระหว่างหวัฉีด
เทา่ๆ กนั หวัฉีดปรับท ามมุกบัทอ่พน่แอสฟัลต์ได้ และต้องมีอปุกรณ์ปิดเปิดได้  ทอ่พน่แอสฟัลต์ต้องเป็นแบบท่ี
แอสฟัลต์หมุนเวียนผ่านได้ เม่ือใช้งานต้องมีความดันสม ่าเสมอตลอดความยาวของท่อและสามารถปรับ
ความสงูและความกว้างในการพน่แอสฟัลต์ได้ 

ทอ่พน่แอสฟัลต์แบบมือถือท่ีเคล่ือนท่ีได้อิสระ ต้องเป็นแบบใช้หวัฉีด  ใช้พน่แอสฟัลต์บนพืน้ท่ีท่ีรถพ่น
แอสฟัลต์เข้าไปไมไ่ด้ 

อปุกรณ์วดัปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ ประกอบด้วยล้อวดัความเร็ว (ล้อท่ีห้า) ต่อสายเช่ือมไปยงั
มาตรวดัความเร็วในเก๋งรถ    มาตรวดัความเร็วนีต้้องวดัความเร็วเป็นเมตรต่อนาที    หรือฟุตต่อนาที พร้อม
ทัง้นีมี้ตวัเลขบอกระยะทางรวมท่ีรถวิ่ง 

ถังบรรจุแอสฟัลต์บนรถ เป็นชนิดมีฉนวนหุ้มป้องกันความร้อน ภายในถังประกอบด้วยท่อน า
ความร้อนจากหวัเผา (หนึ่งหวัเผาหรือมากกว่า) มีแผ่นโลหะช่วยกระจายความร้อน มีท่อระบายแอสฟัลต์  ท่ี
ถงัต้องมีเคร่ืองวดัปริมาณแอสฟัลต์เป็นแบบไม้วดั หรือเข็มวดับอกปริมาณหรือทัง้สองชนิด  มีเทอร์โมมิเตอร์
วดัอณุหภูมิเป็นแบบหน้าปัทม์ (Dial) หรือแบบแท่งแก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรือ
ทัง้สองชนิด  ท่ีอา่นได้ละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส 

อุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองพ่นแอสฟัลต์ต่างๆเหล่านี ้ ก่อนน าไปใช้งานต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี การตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต้องด าเนินการตามวิธีท่ีก าหนด ซึ่งแอสฟัลต์ท่ีพ่นออกมา
จะต้องมีปริมาณสม ่าเสมอตลอดความกว้างและความยาวและเม่ือตรวจสอบโดยวิธีทดสอบหาปริมาณ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีลาดตามขวางและตามยาว จะต้องถกูต้องตามข้อก าหนดกลา่วคือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์
ท่ีลาดตามขวางคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ 17  และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ท่ีลาดตามยาวคลาดเคล่ือน
ได้ไมเ่กินร้อยละ 15  ตามล าดบั 
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4.7 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท าความสะอาดพืน้ท่ีท่ีจะก่อสร้าง 
4.7.1 รถบรรทกุน า้ (Water Truck) ต้องอยูใ่นสภาพดี มีทอ่พน่น า้และอปุกรณ์ฉีดน า้ท่ีใช้การได้ดี 
4.7.2 เคร่ืองกวาดฝุ่ น (Rotary Broom) อาจเป็นแบบลาก แบบขบัเคล่ือนได้ด้วยตวัเองหรือแบบตดิตัง้ท่ีรถ

ไถนา (Farm Tractor) หรือรถอ่ืนใด แต่ต้องเป็นแบบไม้กวาดหมุน โดยเคร่ืองกล ขนไม้กวาดอาจท าด้วยไฟ
เบอร์ ลวดเหล็ก ไนล่อน หวาย หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทัง้นีต้้องมี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะท าให้พืน้ท่ีท่ีจะก่อสร้างสะอาด 
4.7.3 เคร่ืองเป่าลม (Blower) เป็นแบบติดตัง้ท่ีรถไถนาหรือรถอ่ืนใด มีใบพดัขนาดใหญ่ ให้ก าลงัลมแรง

และมีประสิทธิภาพพอเพียงท่ีจะท าให้พืน้ท่ีท่ีจะก่อสร้างสะอาด 
4.8 เคร่ืองมือประกอบ 

4.8.1 เคร่ืองมือบดทับแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก (Small Vibratory Compactor) ต้องมีขนาดน า้หนัก
เหมาะสมท่ีจะใช้บดทบัแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีรถบดไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้  หรือใช้ในงานซ่อม
ขนาดเล็ก การใช้งานให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 

4.8.2 เคร่ืองมือกระทุ้งแอสฟัลต์คอนกรีต (Hand Tamper) ต้องเป็นแบบและมีขนาดน า้หนกัเหมาะสม ท่ี
จะใช้กระทุ้งอดัแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีเคร่ืองบดทบัขนาดเล็กเข้าไปบดทบัไมไ่ด้ หรือใช้งานซอ่มขนาดยอ่ย 
การใช้งานให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 

4.8.3 เคร่ืองมือตดัรอยตอ่ อาจเป็นแบบติดกบัรถบดล้อเหล็กหรือเป็นแบบรถเข็นขนาดเล็ก หรือจะมีทัง้ 2 
แบบก็ได้ หรือมีแบบอ่ืนๆ ซึง่สามารถตดัแนวรอยตอ่ได้เรียบร้อย ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 

4.8.4 เคร่ืองมือเจาะตวัอย่าง อาจเป็นชนิดใช้เคร่ืองยนต์หรือใช้ไฟฟ้าท่ีสามารถใช้เจาะตวัอย่างท่ีมีขนาด
เส้นผา่นศนูย์กลาง 100 มิลลิเมตร ได้อยา่งเรียบร้อย 

4.8.5 ไม้บรรทดัวดัความเรียบ (Straight-edge)  ต้องเป็นไม้บรรทดัวดัความเรียบท่ีมีขนาดเหมาะสม มี
ความยาว 3.00 เมตร 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้แล้วข้างต้น การน ามาใช้งานและการใช้

งานให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 
 

5. การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง 
5.1 การเตรียมสถานท่ีตัง้โรงงานผสมและกองวสัด ุ

        สถานท่ีตัง้โรงงานผสมและกองวัสดุจะต้องเหมาะสม มีบริเวณกว้างพอท่ีจะด าเนินการได้
โดยสะดวก นอกจากนัน้จะต้องจดัให้มีการระบายน า้ท่ีดี อนัจะเป็นการป้องกันมิให้มีน า้ท่วมกองวสัดุได้ พืน้ท่ี
ส าหรับกองวสัดท่ีุน ามาใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากวสัดไุมพ่ึงประสงค์  เชน่ วชัพืช สิ่งสกปรกอ่ืนๆควรรองพืน้
ด้วยวสัดหุินหรือปดู้วยแผน่วสัดท่ีุเหมาะสม  สถานท่ีกองวสัดจุะต้องราบเรียบได้ระดบัพอควร การกองวสัดแุตล่ะ
ขนาด  จะต้องกองแยกไว้อยา่งชดัเจน โดยการกองแยกให้หา่งกนัตามสมควรหรือท ายุ้งกัน้ไว้เพ่ือปอ้งกนัวสัดท่ีุจะ
ใช้แตล่ะชนิด  แตล่ะขนาด ไมใ่ห้ปะปนกนั หรือปะปนกบัวสัดไุม่พึงประสงค์อ่ืนๆ  การกองวสัดตุ้องด าเนินการให้
ถกูต้องเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้วสัดเุกิดการแยกตวัโดยการกองวสัดเุป็นชัน้ๆ  สงูชัน้ละไม่เกินความสงูของกองวสัดกุอง
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เดี่ยวๆ เม่ือเทจากรถบรรทุกเทท้ายคนัหนึ่งๆ ถ้าจะกองวสัดชุัน้ต่อไปจะต้องแต่งระดบัยอดกองให้เสมอ และไม่
ควรกองวสัดสุงูเป็นรูปกรวย 
5.2 การเตรียมมวลรวมและวสัดผุสมแทรก 

            กองวสัดท่ีุใช้ทกุชนิด จะต้องมีมาตรการปอ้งกนัไมใ่ห้วสัดเุปียกน า้ฝน  โดยการกองวสัดใุนโรงท่ีมี
หลังคาคลุม หรือคลุมด้วยผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอ่ืนๆท่ีเหมาะสม หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคมุงาน 

           วสัดุท่ีใช้ทุกชนิดเม่ือป้อนเข้าโรงงานผสม ต้องไม่มีความชืน้เกินก าหนด  ตามข้อแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิตโรงงานผสมท่ีใช้งานนัน้ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้โรงงานผสมท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  มวลรวมท่ีใช้แตล่ะชนิด ก่อนน าไปใช้งานจะต้องบรรจอุยูใ่นยุ้งหินเย็น แยกกนัแตล่ะยุ้ง และการ
ผสมมวลรวมแตล่ะชนิดจะต้องด าเนินการโดยผ่านยุ้งหินเย็นเท่านัน้ ห้ามน ามาผสมกนัภายนอกยุ้งหินเย็นในทุก
กรณี 
  วสัดผุสมแทรก หากน ามาใช้จะต้องแยกใสยุ่้งวสัดผุสมแทรกโดยเฉพาะ การปอ้นวสัดผุสมแทรก
จะต้องแยกตา่งหากโดยไมป่ะปนกบัวสัดอ่ืุนๆ และจะต้องปอ้นเข้าห้องผสมโดยตรง 

5.3 การเตรียมแอสฟัลต์ซีเมนต์ 
แอสฟัลต์ซีเมนต์ในถงัเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องมีอณุหภูมิไมส่งูกวา่ 100 องศาเซลเซียส เม่ือผสมกบัมวล

รวมท่ีโรงงานผสมจะต้องให้ความร้อนจนได้อณุหภมูิ 159  8 องศาเซลเซียส หรือมีอณุหภมูิท่ีแอสฟัลต์ซีเมนต์ มี
ความหนืด 170  20 เซนตสิโตกส์ (Centistokes)หรือมีอณุหภมูิตรงตามท่ีระบไุว้ในสตูรสว่นผสมเฉพาะงาน การ
จา่ยแอสฟัลต์ซีเมนต์ไปยงัห้องผสม จะต้องเป็นไปโดยตอ่เน่ืองและมีอณุหภมูิตามท่ีก าหนดสม ่าเสมอตลอดเวลา 
5.4 การเตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
        เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ทกุชนิดตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4 ท่ีน ามาใช้งานต้องมีสภาพใช้งาน

ได้ดี โดยจะต้องผา่นการตรวจสอบและหรือตรวจปรับ ตามรายการและวิธีการท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด และ
ผู้ควบคมุงานอนญุาตให้ใช้ได้ก่อน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  และอปุกรณ์ทกุชนิดต้องมีจ านวนพอเพียงท่ีจะอ านวย
ให้การก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ด าเนินไปโดยต่อเน่ือง ไม่ติดขัดหรือหยุดชะงัก และในระหว่างการ
ก่อสร้างจะต้องบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอตลอดระยะเวลาท างาน 
5.5 การเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้าง 

5.5.1 รองพืน้ทาง พืน้ทาง หรือไหล่ทาง จะต้องเรียบสม ่าเสมอ  ได้ระดบัและความลาดตามรูปแบบก่อนท า
ชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทบั  กรณีรองพืน้ทางหรือพืน้ทางหรือไหล่ทางมีความเสียหายเป็นคล่ืน เป็นหลมุบอ่ มี
จดุออ่นตวั (Soft Spot)  หรือไมถ่กูต้องตามรูปแบบ ให้แก้ไขให้ถกูต้องก่อนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุ
งาน 

5.5.2 ผิวทางลาดยางเดิม  ท่ีจะท าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทบัมีผิวหน้าไม่สม ่าเสมอ  หรือเป็นคล่ืน และ
ไม่มีการท าชัน้ปรับระดบั ให้ปรับแต่งให้สม ่าเสมอ ถ้ามีหลุมบ่อ รอยแตก  จดุอ่อนตวัหรือความเสียหายของชัน้
ทางใดๆ จะต้องตดั หรือขุดออก แล้วปะซ่อม หรือขุดซ่อมแล้วแต่กรณี แล้วบดทบัให้แน่นและมีผิวหน้าท่ีเรียบ
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สม ่าเสมอ โดยให้มีระดบัและความลาดถกูต้องตามแบบ วสัดท่ีุน ามาใช้จะต้องมีคณุภาพดี ขนาดและปริมาณ
วสัดท่ีุใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะความเสียหายและพืน้ท่ีท่ีจะซอ่ม 

5.5.3 พืน้ทางหรือไหลท่าง ท่ีมี ไพรมโคท (Prime Coat )หลดุหรือเสียหาย  ต้องแก้ไขใหมใ่ห้เรียบร้อยตาม
วิธีการท่ีผู้ควบคุมงานก าหนด แล้วทิง้ไว้จนครบก าหนดเวลาบ่มตวัของแอสฟัลต์ท่ีใช้ซ่อมก่อน  จึงท าชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตทบัได้ 

5.5.4 พืน้ทางหรือไหล่ทางท่ีท า ไพรมโคท ทิง้ไว้ มีผิวหลดุเสียหายเป็นพืน้ท่ีตอ่เน่ืองมากเกินกวา่ท่ีจะซ่อม
ตามข้อ 5.5.3 ให้ได้ผลดี ให้พิจารณาคราด (Scarify) พืน้ทางหรือไหล่ทางนัน้ แล้วบดทบัใหม่ให้ได้ความแน่น
ตามท่ีก าหนด  แล้วท าไพรมโคทใหมท่ิง้ไว้จนครบก าหนดเวลาบม่ตวัของแอสฟัลต์ท่ีใช้ท าไพรมโคทก่อน จงึท าชัน้
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทบัได้ 

5.5.5 พืน้ทางหรือไหลท่างท่ีท าไพรมโคททิง้ไว้นาน  โดยไมไ่ด้ท าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตตามขัน้ตอนการ
ก่อสร้างปกติ  แต่ไพรมโคทไม่หลุดเสียหายก่อนท าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับอาจพิจารณาให้ท าแทคโคท   

(Tack Coat) โดยให้ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้
ควบคมุงาน 

5.5.6 ในงานเสริมผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางเดิมซึ่งเกิดการยุบตวั  Sag and 
Depression) หรือเป็นแอง่เฉพาะแหง่ แตไ่มใ่ชจ่ดุออ่นตวั ให้ด าเนินการดงันี ้
(1) กรณียุบตวัหรือเป็นแอ่งลึกไม่เกิน 30 มิลลิเมตร  อาจแยกปเูสริมเพ่ือปรับระดบัเฉพาะส่วนท่ี

ยบุตวัหรือเป็นแอง่ก่อน  หรือจะปรูวมไปพร้อมกบัการปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตก็ได้  โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของ
ผู้ควบคุมงาน แต่ทัง้นีค้วามหนารวมท่ีปูจะต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนารวมเกิน 80  มิลลิเมตร 
จะต้องแยกปเูสริมเพ่ือปรับระดบัเฉพาะสว่นท่ียบุด้วยหรือเป็นแอง่ก่อน 

(2) กรณียบุตวัหรือเป็นแอ่งลึกเกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องแยกปเูสริมปรับระดบัเฉพาะส่วนท่ียุบตวั
หรือเป็นแอง่ก่อน โดยให้ปเูป็นชัน้ๆ หนาไมเ่กินชัน้ละ 50 มิลลิเมตร 

             การแยกปเูสริมปรับระดบัเฉพาะส่วนท่ียุบตวัหรือเป็นแอ่งด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  นีใ้ห้บด
ทบัด้วยรถบดล้อยางจนได้ความแนน่ตามท่ีก าหนด แล้วจงึปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตตอ่ไป 

5.5.7 รองพืน้ทาง พืน้ทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยางเดิมท่ีจะท าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ ต้อง
สะอาดปราศจากฝุ่ น วสัดสุกปรก หรือวสัดไุมพ่งึประสงค์อ่ืนๆ ปะปน 

5.5.8 การท าความสะอาดรองพืน้ทาง พืน้ทาง ไหลท่าง หรือผิวทางลาดยางเดมิ  ท่ีจะท าชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตทบั โดยการกวาดฝุ่ น วสัดหุลดุหลวม ทรายท่ีสาดทบัไพรมโคท ส าหรับพืน้ทางหรือไหลท่างออกจนหมด
ด้วยเคร่ืองกวาดฝุ่ น ต้องปรับอตัราเร็วการหมุนและน า้หนกักดท่ีกดลงบนรองพืน้ทาง พืน้ทาง ไหล่ทางหรือผิว
ทางลาดยางเดมิให้พอดี โดยไมท่ าให้รองพืน้ทาง พืน้ทาง ไหลท่าง หรือผิวทางเดมิเสียหาย เสร็จแล้วให้ใช้เคร่ือง
เป่าลมเป่าฝุ่ นหรือวสัดท่ีุหลดุหลวมออกจนหมด 

5.5.9 กรณีท่ีมีคราบฝุ่ นหรือวสัดจุบัตวัแข็งอยู่ท่ีพืน้ทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางลาดยางเดิมท่ีจะท าชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตทบั ให้ก าจดัคราบแข็งดงักล่าวออกโดยการใช้เคร่ืองมือใดๆ ท่ีเหมาะสมตามท่ีผู้ควบคมุงาน
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ก าหนดหรือเห็นชอบ  ขดูออก  ล้างให้สะอาด ทิง้ไว้ให้แห้ง  ใช้เคร่ืองกวาดฝุ่ นกวาด แล้วใช้เคร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่ น
หรือวสัดท่ีุหลดุหลวมออกให้หมด 

5.5.10 ผิวทางลาดยางเดิมท่ีมีแอสฟัลต์เยิม้   ก่อนท าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับจะต้องแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อน  โดยการปาดแอสฟัลต์ท่ีเยิม้ออก หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมท่ีผู้ควบคุมงานก าหนดหรือ
เห็นชอบ 

5.5.11 ผิวทางลาดยางเดิมหรือชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตใดๆ  ท่ีจะท าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ  
จะต้องท าแทคโคทก่อน โดยให้ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 

5.5.12 ขอบของโครงสร้างคอนกรีตใดๆ   หรือผิวหน้าตดัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมท่ีต่อเช่ือมกับ 
แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีจะก่อสร้างใหม ่ จะต้องท าแทคโคทก่อน โดยให้ด าเนินการตามมทช.227:มาตรฐานงานแทค
โคท (Tack Coat) 

5.5.13 ผิวพืน้สะพานคอนกรีตท่ีจะต้องปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต   จะต้องขดูวสัดยุาแนวรอยแตกและ
รอยต่อส่วนเกินท่ีติดอยู่ท่ีผิวพืน้คอนกรีตให้หมด ล้างท าความสะอาดทิง้ไว้ให้แห้งแล้วใช้เคร่ืองเป่าลมเป่าฝุ่ น
ออกให้หมด แล้วท าแทคโคท โดยให้ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) 

 

6. วิธีการก่อสร้าง 
     6.1 การควบคมุการผลิตสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีโรงงานผสม 

การด าเนินการควบคมุการผลิตสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีโรงงานผสม  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 6.1.1 การควบคมุคณุภาพสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  มวลรวมและแอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องมีคณุสมบตัิ

ตามข้อ 1  คณุภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตต้องสม ่าเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงานท่ีได้ก าหนด
ขึน้ส าหรับแอสฟัลต์คอนกรีตนัน้ๆ สูตรส่วนผสมเฉพาะงานอาจเปล่ียนแปลงได้ตามเหตุผลในข้อ 3.5 และ ข้อ 
3.6 

6.1.2 การควบคมุเวลาในการผสมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   โรงงานผสมต้องมีเคร่ืองตัง้เวลาและ
ควบคมุเวลาแบบอตัโนมตั ิท่ีสามารถตัง้และปรับเวลาในการผสมแห้งและผสมเปียกได้ตามต้องการ 

             ส าหรับโรงงานผสมแบบชดุ ระยะเวลาในการผสมแห้งและผสมเปียกควรใช้ประมาณ 15 วินาที และ 30 
วินาที ตามล าดบั 

             ส าหรับโรงงานผสมแบบต่อเน่ือง ระยะเวลาในการผสมให้ค านวณจากสูตรตามข้อ 
4.1.11 (3) ในการผสมสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตโดยโรงงานผสมทัง้ 2 แบบ  ต้องได้สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ท่ีสม ่าเสมอ  ในกรณีท่ีผสมกนัตามเวลาท่ีก าหนดไว้แล้ว   แตส่ว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัผสมกนัได้ไมส่ม ่าเสมอ
ตามต้องการ ก็ให้เพิ่มเวลาในการผสมขึน้อีกก็ได้ แตเ่วลาท่ีใช้ในการผสมทัง้หมดต้องไมเ่กิน 60  วินาที ทัง้นีใ้ห้อยู่
ในดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน การก าหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใดๆให้ก าหนดโดยการทดสอบหา
ปริมาณท่ีแอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวม ตามวิธีการทดสอบ AASHTO T 195 "Determining Degree of Particle 
Coating of Bituminous-Aggregate Mixtures" โดยให้ถือหลกัเกณฑ์ก าหนดตามตารางท่ี 5  
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ตารางท่ี 5 ปริมาณที่แอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวม 
 

ชัน้ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณที่แอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวมร้อยละโดยพืน้ท่ี 

พืน้ทาง ไมน้่อยกวา่ 90 

ผิวทาง รองผิวทาง ไหลท่าง ปรับระดบั ไมน้่อยกวา่ 95 
 

6.1.3  การควบคมุอณุหภมูิของวสัดกุ่อนการผสมและอณุหภมูิของสว่นผสม แอสฟัลต์คอนกรีต 
(1) มวลรวม ก่อนการผสมต้องให้ความร้อนจนได้อณุหภมูิ 163 8 องศาเซลเซียส และมีความชืน้ไมเ่กิน

ร้อยละ 1 โดยมวล และขณะผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ จะต้องมีอุณหภูมิตรงตามท่ีระบุไว้ในสูตร
สว่นผสมเฉพาะงาน 

(2) แอสฟัลต์ซีเมนต์   ขณะเก็บในถงัเก็บรอใช้งานต้องมีอณุหภูมิไม่สงูกว่า 100 องศาเซลเซียส เม่ือจะ
ผสมกับมวลรวมต้องให้ความร้อนเพิ่มจนได้อุณหภูมิ 159 8 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิ ท่ี
แอสฟัลต์ซีเมนต์ มีความหนืด 170 20 เซนติสโตกส์ (Centistokes)  หรืออณุหภมูิตรงตามท่ีระบไุว้
ในสตูรสว่นผสมเฉพาะงาน 

(3) แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีผสมเสร็จ  ก่อนออกจากห้องผสมจะต้องมีอุณหภูมิระหว่าง121 -168 องศา
เซลเซียส หรือตามท่ีระบไุว้ในสตูรสว่นผสมเฉพาะงาน ถ้ามีอณุหภมูิแตกตา่งไปกวา่ท่ีก าหนดนี ้ห้าม
น าสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดงักลา่วไปใช้งาน 

(4) ต้องมีการบนัทึกอณุหภูมิของมวลรวมท่ีผ่านหม้อเผา อณุหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ขณะก่อนผสม
กับมวลรวม และอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตลอดเวลาท่ีปฏิบตัิงาน  โดยใช้เคร่ือง
บนัทึกอณุหภูมิแบบอตัโนมตัิ พร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  และผู้ รับจ้างจะต้องส่งบนัทึก
รายการอณุหภมูิดงักลา่วประจ าวนั แก่ผู้ควบคมุงานทกุวนัท่ีปฏิบตังิาน 

(5) การวดัอณุหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีอยู่ในรถบรรทุก  ต้องใช้เคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีอ่าน
อุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว  การวดัอุณหภูมิให้วดัผ่านรูท่ีเจาะไว้ข้างกระบะรถบรรทุกทัง้ 2  ด้าน ท่ี
ประมาณกึ่งกลางความยาวของกระบะ  และสูงจากพืน้กระบะประมาณ  150 มิลลิเมตร  การวดั
อณุหภมูิให้วดัจากรถบรรทกุทกุคนัแล้วจดบนัทกึอณุหภมูิไว้ 

6.2 การขนสง่สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากโรงงานผสมไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง  ต้องใช้รถบรรทกุท่ีเตรียมไว้

แล้วโดยถูกต้องตามข้อ 4.2  ในการขนส่งจะต้องมีผ้าใบ หรือแผ่นวัสดุอ่ืนใดท่ีใช้ได้อย่างเหมาะสมคลุม
สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  เพ่ือรักษาอณุหภมูิและปอ้งกนัน า้ฝนหรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 
6.3 การปสูว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 

การปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  จะต้องใช้เคร่ืองปท่ีูถกูต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 4.3  โดยต้องผ่านการ
ตรวจสอบ ตรวจปรับ และอนุญาตให้ใช้ได้แล้วจากผู้ควบคมุงาน การปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้อง
ค านวณความเร็วของเคร่ืองปูให้เหมาะสมกับก าลังผลิตของโรงงานผสม และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ การปู
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จะต้องด าเนินการไปโดยตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ ด้วยความเร็วการปท่ีูสม ่าเสมอ ปริมาณสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ท่ีออกจากเตารีดของเคร่ืองป ูจะต้องมีปริมาณสม ่าเสมอตลอดความกว้างของพืน้ท่ีท่ีป ู โดยขณะปคูวรปอ้น
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากกระบะบรรจุผ่านไปยังเกลียวเกล่ียจ่ายทัง้ 2 ข้าง  จนถึงส่วนเตารีดโดย
สม ่าเสมอ  มีระดบัส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตคงท่ี  และในการปฏิบตัินีใ้ห้เป็นไปโดยต่อเน่ืองมากท่ีสุด ใน
ส่วนของเตารีดอัตราเร็วการกระแทกของคานกระแทก และจ านวนรอบการสั่นสะเทือนของเตารีดแบบ
สัน่สะเทือนตลอดจนระยะเต้นจะต้องคงท่ี และใช้ให้เหมาะสมกบัชนิดลกัษณะของสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ความหนาของชัน้ทาง  และอ่ืนๆ ในการปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ผิวหน้าของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
ขณะยงัไม่ได้บดทบั  จะต้องมีลกัษณะผิวหน้าท่ีมีความเรียบ ความแน่น สม ่าเสมอทัง้ทางด้านตามขวางและ
ตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก (Tearing)  รอยเคล่ือนตวัเป็นแอ่ง (Shoving)  การแยกตวัของส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตหรือลกัษณะความเสียหายอ่ืนๆ ขณะปหูากปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ให้รีบแก้ไขในทนัที 
สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีลกัษณะจบัตวัเป็นก้อนแข็ง ห้ามน ามาใช้ 

6.3.1 สภาพผิวชัน้ทางก่อนการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  จะต้องแห้ง  ห้ามปสู่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตขณะฝนตกหรือเม่ือผิวชัน้ทางท่ีจะปเูปียกชืน้ 

6.3.2 อณุหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขณะป ู ไมค่วรคลาดเคล่ือนไปจากอณุหภูมิเม่ือออกจาก
โรงงานผสมท่ีก าหนดให้โดยผู้ควบคุมงาน เกินกว่า 14 องศาเซลเซียส แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่ต ่ากว่า 120 องศา
เซลเซียส การตรวจวัดอุณหภูมิแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปแูล้วบนถนน จะต้องด าเนินการเป็นระยะๆ ตลอดเวลา
ของการปูหากปรากฏว่าอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนด ให้ตรวจสอบหา
สาเหตแุละแก้ไขโดยทนัที 

6.3.3 การวางแนวก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ก่อนการก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทกุชัน้ 
จะต้องวางแนวขอบชัน้ทางท่ีจะปูก่อน โดยการใช้เชือกขึงวางแนว และยึดติดกับพืน้ท่ีท่ีจะปูส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตให้แน่น  หรือวิธีการก าหนดแนวอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามท่ีผู้ควบคมุงานเห็นชอบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเม่ือจะปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตชอ่งจราจรแรกของชัน้ทางแตล่ะชัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตท่ีตรงแนวเรียบร้อยตามแบบ การด าเนินการนีไ้ม่รวมถึงการปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตติดกบัคนัหิน 
(Curb) และร่องระบายน า้ (Gutter) หรือสว่นของโครงสร้างใดๆ ท่ีมีแนวถกูต้องตามแบบอยูแ่ล้ว  

6.3.4 ล าดบัการก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  การก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตนัน้  จะต้อง
ด าเนินการปชู่องจราจรหลกัหรือทางตรงก่อน ส่วนช่องจราจรหรือบริเวณอ่ืนๆ เช่นทางแยก ทางเช่ือม ส่วน
ขยาย หรือบริเวณยอ่ยอ่ืนๆ ให้ด าเนินการภายหลงั  

6.3.5 การก่อสร้างรอยตอ่ตามขวาง รอยตอ่ตามขวางหมายถึง แนวก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามขวางท่ีปลายแปลงก่อสร้างท่ีสิน้สดุการก่อสร้างประจ าวนั 

 การก่อสร้างรอยตอ่ตามขวาง อาจด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 
(1) การใช้ไม้แบบ โดยใช้ไม้แบบท่ีมีความหนาเท่ากบัความหนาของชัน้ทางท่ีป ูวางท่ีจดุสิน้สดุของ

การปแูต่ละแปลงให้ตัง้ฉากกับแนวการป ู เม่ือปแูอสฟัลต์คอนกรีตถึงไม้แบบนีใ้ห้ปูเลยไปเป็นทางลาดท่ีมี
ความยาวเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้ยวดยานสะดดุเม่ือแล่นผ่านและอาจอนญุาตให้ใช้ทรายรองพืน้ส่วนลาดได้
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เพ่ือความสะดวกในการลอกแอสฟัลต์คอนกรีตสว่นท่ีเป็นทางลาดออก  โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ควบคุม
งาน 

(2) การใช้กระดาษแข็งส าเร็จรูปหรือแผ่นวัสดุส าเร็จรูปใดๆ ท่ีใช้ส าหรับท ารอยต่อตามขวาง
โดยเฉพาะ ซึ่งใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์และผู้ควบคมุงานเห็นชอบ โดยน ามาวางท่ีจุดสิน้สดุของการปแูต่
ละแปลงให้ตัง้ฉากกบัแนวการป ู แล้วปแูอสฟัลต์คอนกรีตทบัเป็นทางลาดท่ีมีความยาวเพียงพอท่ีจะไมท่ าให้
ยวดยานสะดดุเม่ือแลน่ผา่น 

เม่ือจะปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อจากรอยตอ่ตามขวางนัน้ ก็ให้ยกไม้แบบ แผ่นกระดาษ
แข็ง หรือแผ่นวสัดสุ าเร็จรูปนัน้ รวมทัง้ชัน้ทางส่วนท่ีปเูป็นทางลาดออกไป ตรวจสอบระดบัด้วยไม้บรรทดัวดั
ความเรียบ หากระดบัหรือความหนาของชัน้ทางส่วนใดไม่ถกูต้องตามแบบ ให้ตดัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ส่วนนัน้ออกไปจนถึงชัน้ทางส่วนท่ีมีระดบัและความหนาถูกต้องตามแบบด้วยเคร่ืองตดัรอยต่อแอสฟัลต์
คอนกรีตให้ได้แนวตรงและตัง้ฉากโดยเรียบร้อย   ก่อนท่ีจะปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อไป ให้ทารอยต่อ
ตามขวางนัน้ด้วยแอสฟัลต์บางๆ เพ่ือให้รอยต่อต่อเช่ือมกับชัน้ทางท่ีจะปูใหม่ได้ดี  การทารอยต่อด้วย
แอสฟัลต์นีใ้ห้ด าเนินการตาม มทช.227: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat ) 

ในกรณีท่ีการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหยุดชะงักด้วยเหตุใดก็ตามในระหว่างการ
ก่อสร้างประจ าวัน  จนท าให้อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณหน้าเตารีดลดลงต ่ากว่าท่ี
ก าหนด  ก็ให้ท ารอยตอ่ตามขวางท่ีบริเวณนัน้ด้วย  โดยให้ตดัรอยตอ่ถึงบริเวณท่ีมีความหนาตามแบบและได้
บดทบัเรียบร้อยแล้ว  โดยตดัให้ตัง้ฉากพร้อมกับตกัส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนท่ีตดัออกทิง้ไป ให้ทา
รอยตอ่ตามขวางนัน้ด้วยแอสฟัลต์บางๆ เพ่ือให้รอยตอ่ ตอ่เช่ือมกบัชัน้ทางท่ีจะปใูหม่ได้ดี การทารอยตอ่ด้วย
แอสฟัลต์ให้ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท  (Tack Coat) 

การปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตตอ่เช่ือมกบัรอยตอ่ตามขวางในครัง้ใดๆ  เม่ือเร่ิมปสู่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตไปได้กระบะแรก  ให้ใช้ไม้บรรทดัวดัความเรียบตรวจสอบระดบัท่ีรอยตอ่ หากไม่ได้ระดบั
ตามท่ีก าหนด  ให้ด าเนินการแก้ไขโดยดว่นขณะท่ีสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปใูหมน่ัน้ยงัร้อนอยู่ 

ในการปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตแต่ละช่องจราจร  รอยต่อตามขวางของการก่อสร้างชัน้
ทางท่ีช่องจราจรข้างเคียงต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน โดยต้องก่อสร้างให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
ทัง้นีเ้พ่ือไมใ่ห้เกิดเป็นจดุออ่นท าให้เกิดความเสียหายภายหลงัได้ 

ในกรณีท่ีปแูอสฟัลต์คอนกรีตหลายชัน้  รอยต่อตามขวางของแต่ละชัน้จะต้องห่างกันไม่น้อย
กวา่ 5 เมตร และจะต้องหา่งจากรอยตอ่ตามขวางของชอ่งจราจรข้างเคียงไมน้่อยกวา่ 5 เมตร ด้วย 

6.3.6 การก่อสร้างรอยต่อตามยาว  ในการปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตประกบกับชัน้ทางช่องจราจร
ข้างเคียงท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนัน้ อาจท าได้ 2 วิธี คือ 

(1) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้เหล่ือมเข้าไปในชัน้ทางช่องจราจรข้างเคียงท่ีได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  25-50  มิลลิเมตร แล้วดนัส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนท่ีเหล่ือมเข้าไปนีใ้ห้ชน
แนวรอยตอ่ โดยให้สงูกวา่ระดบัท่ีด้านนอกถดัไปให้มากพอท่ีเม่ือบดทบัแล้ว รถบดจะไปอดัสว่นผสมแอสฟัลต์
ตกิคอนกรีตตรงรอยตอ่นัน้แนน่และเรียบได้ระดบัสม ่าเสมอกบัผิวชัน้ทางท่ีก่อสร้างประกบนัน้ 
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  (2) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้เหล่ือมเข้าไปในชัน้ทางช่องจราจรข้างเคียงท่ีได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 25-50 มิลลิเมตร คดัเม็ดวสัดกุ้อนโตบริเวณท่ีเหล่ือมกนัตรงรอยตอ่นัน้ออกทิง้ไป ซึ่ง
เม่ือบดทบัจะได้รอยตอ่ตามยาวท่ีแนน่ ไมข่รุขระ และเรียบได้ระดบัสม ่าเสมอกบัผิวทางท่ีก่อสร้างประกบนัน้ 

ก่อนจะปูชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ประกบกับชัน้ทางของช่องจราจรท่ีได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ให้ตดัแต่งรอยต่อตามยาวนัน้ด้วยเคร่ืองมือตดัรอยต่อตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.8.3 โดยตดัให้ตัง้
ฉากกบัชัน้ทางท่ีปทูบั และรอยตอ่นัน้จะต้องตรงแนว เรียบร้อย  คม ไม่ฉีกขาด เสร็จแล้วให้ทารอยตอ่นัน้ด้วย
แอสฟัลต์บางๆ เพ่ือให้รอยต่อ ต่อเช่ือมกันได้ดีกับชัน้ทางท่ีประกบ การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์นี ้ให้
ด าเนินการตาม มทช.227 : มาตรฐานงานแทคโคท  (Tack Coat) 

ในการปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชัน้  แต่ละชัน้ให้ก่อสร้างให้มีรอยต่อตามยาวเหล่ือม
กนัไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ถ้าเป็นชัน้ทาง 2 ชอ่งจราจร รอยตอ่ตามยาวของชัน้ทางชัน้บนสดุให้อยูใ่นแนว
ขอบชอ่งจราจรตามแบบ 

การปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชอ่งจราจรพร้อมกนั  โดยใช้เคร่ืองปหูลายเคร่ือง การปชูัน้
ทางโดยเคร่ืองปูท่ีตามหลัง  ให้ปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเหล่ือมเข้าไปในชัน้ทางท่ีก าลังปูโดยเคร่ืองปู
เคร่ืองหน้า  25-50  มิลลิเมตร ในกรณีเชน่นีไ้มจ่ าเป็นต้องตดัรอยตอ่ตามยาว และไมต้่องท าแทคโคท  

6.3.7 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในทางโค้ง  ให้ปูช่องจราจรด้านโค้งในก่อนไปตามล าดบั
จนถึงโค้งนอก แตถ้่าก่อสร้างในฤดฝูนจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จเตม็โค้งโดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือปอ้งกนัน า้ขงั
บนชัน้ทาง 

6.3.8 การตรวจวัดความหนาของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้ตรวจวัดความหนาของชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปแูล้วแตย่งัไม่ได้บดทบัเป็นระยะๆ ช่วงละไมเ่กิน 8 เมตร  โดยให้ตรวจวดัความหนาตลอด
ความกว้างของชัน้ทาง หากปรากฏว่าความหนาของชัน้ทางคลาดเคล่ือนไปจากความหนาท่ีก าหนด ให้แก้ไข
โดยทนัทีขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัมีอณุหภูมิตามท่ีก าหนด  กรณีท่ีมีความหนาน้อยกว่าท่ีก าหนด  
ให้คราดผิวแล้วน าส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีคณุภาพถูกต้องมาปเูสริม เกล่ียให้ได้ระดบัสม ่าเสมอแล้ว
ตรวจสอบระดบัให้ถกูต้อง 

6.3.9 การปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยรถเกล่ียปรับระดบั  การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
บริเวณท่ีเคร่ืองปไูม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้หรือไม่เหมาะสมท่ีจะเข้าไปด าเนินการ อาจพิจารณาให้ใช้รถ
เกล่ียปรับระดบัท่ีถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4.4 ด าเนินการได้แล้วตรวจสอบด้วยไม้บรรทดัวดัความเรียบให้ได้
ระดบัถกูต้อง ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน  

6.3.10 การปดู้วยแรงคน กรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีจ ากัด หรือพืน้ท่ีท่ีต้องการปรับระดบัพืน้ท่ีท่ีมีสิ่งกีดขวาง 
และอ่ืนๆ ท่ีเคร่ืองปูและรถเกล่ียปรับระดับเข้าไปด าเนินการไม่ได้ ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกท่ีจะเข้าไป
ด าเนินการ  อาจพิจารณาใช้คนปสูว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในบริเวณดงักล่าวได้  ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจของ
ผู้ควบคุมงาน ในการใช้คนด าเนินการนี ้ให้ใช้พลั่วตกัส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไปกองเรียงกันบนพืน้ท่ีท่ี
ต้องการป ูแตล่ะกองเป็นกองเด่ียวๆ ห้ามกองทบักนัเป็นกองสงู เกล่ียแตง่ให้เรียบสม ่าเสมอ แล้วตรวจสอบด้วย
ไม้บรรทดัวดัความเรียบให้ได้ระดบัถกูต้อง 
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6.3.11 การตรวจสอบความเรียบในการปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ให้ด าเนินการตรวจสอบภาย
หลงัจากการบดทบัเท่ียวแรก โดยใช้ไม้บรรทดัวดัความเรียบวางทาบไปบนผิวหน้าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
หากต้องเสริมแตง่ปรับระดบัใหม ่ให้ด าเนินการขณะท่ีสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัมีอณุหภมูิตามท่ีก าหนด 

 
6.4 การบดทบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

การบดทบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตนัน้  จะต้องใช้เคร่ืองจกัรบดทบัท่ีถกูต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 
4.5  และจะต้องมีจ านวนเพียงพอท่ีจะอ านวยให้การก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตด าเนินไปได้โดยปกต ิไม่
ติดขดัหรือหยุดชะงัก เคร่ืองจกัรบดทบัต่างๆ ดงักล่าว ก่อนน าไปใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจปรับ 
ให้เหมาะสมตามรายการและวิธีการตามท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด และอนญุาตให้ใช้ได้จากผู้ควบคมุงาน 

 การบดทบัจะต้องกระท าทนัทีหลงัจากการปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  และเร่ิมบดทบัขณะท่ี
สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัร้อนอยู ่โดยมีอณุหภมูิระหว่าง 120-150 องศาเซลเซียส เม่ือบดทบัแล้ว จะต้อง
ได้ชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความแน่น ความเรียบสม ่าเสมอ ได้ระดบัและความลาดตามแบบ ไม่มีรอย
แตก รอยเคล่ือนตวัเป็นแอง่ รอยคล่ืน รอยล้อรถบด หรือความเสียหายของผิวชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืนๆ  

6.4.1 หลกัการบดทบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตทัว่ๆไป  ในกรณีท่ีข้อก าหนดไมไ่ด้ระบวุิธีการบดทบัเป็น
อยา่งอ่ืน การบดทบัให้พิจารณาด าเนินการตามหลกัการบดทบัดงันี ้

   ในเบือ้งต้นให้บดทบัรอยต่อตา่งๆ ก่อนโดยทนัที ตอ่จากนัน้ก็ให้บดทบัขัน้ต้น (Initial or 
Breakdown Rolling) โดยให้รถบดทบัตามหลงัเคร่ืองปใูห้ใกล้ชิดเคร่ืองปมูากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ และในการ
บดทบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก าลงับดทบัต้องไม่มีรอยแตก  ไมมี่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตดิล้อรถบด  
ตอ่ไปเป็นการบดทบัขัน้กลาง (Intermediate Rolling) โดยให้บดทบัตามตดิการบดทบัในขัน้ต้นให้ใกล้ชิดท่ีสดุ
เท่าท่ีสามารถจะท าได้ และต้องด าเนินการขณะท่ีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัมีอณุหภูมิเหมาะสมท่ีจะท า
ให้ได้ความแน่นตามท่ีก าหนด  ต่อจากนัน้เป็นการบดทบัขัน้สุดท้าย (Finish Rolling) ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ขณะท่ีสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยงัมีอณุหภมูิท่ีรถบดจะสามารถลบรอยล้อรถบดทบัท่ีผา่นมาได้เรียบร้อย 

   ในการบดทับจะต้องเร่ิมบดทับท่ีขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านต ่าหรือด้านขอบ
นอกก่อน แล้วจึงค่อยๆ บดทบัเหล่ือมเข้าไปสู่ด้านเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน เว้นแตก่ารบดทบัช่วงการยกโค้ง ซึ่ง
จะต้องบดทบัทางด้านต ่าก่อน แล้วจงึบดทบัเหล่ือมไปทางด้านสงู การบดทบัแตล่ะเท่ียวให้บดทบัขนานไปกบั
เส้นแบง่กึ่งกลางถนน และให้แนวบดทบัเหล่ือมกนั (Overlap) ประมาณ 150 มิลลิเมตร แตถ้่าบดทบัแล้วเกิด
เป็นคล่ืนตามขวางหรือส่วนผสมเคล่ือนตวัเป็นแอ่งก็ให้เปล่ียนเป็นบดทบัเหล่ือมกันคร่ึงหนึ่งของความกว้าง
ของล้อรถบด การหยุดรถบดแต่ละเท่ียวของการบดทับ ต้องไม่หยุดท่ีแนวเดียวกับรอยหยุดของรถบดเท่ียว
ก่อน แตค่วรหยดุรถบดให้เหล่ือมกนัเป็นระยะหา่งพอสมควร 

   ในระหวา่งการบดทบั  หากมีสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด  ควรใช้น า้หรือสารส าหรับ
เคลือบล้อรถบดใดๆ ท่ีเหมาะสมท่ีผู้ควบคมุงานเห็นชอบ พ่นล้อรถบดบางๆ เพียงเพ่ือเคลือบผิวหน้าล้อรถบด
ให้เปียกชืน้  เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด หากหมดความจ าเป็นแล้วให้เลิกใช้ 
การบดทับรถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต ่าและสม ่าเสมอ โดยใช้ล้อขับ (Drive Wheel) น าหน้าให้ใกล้ชิด
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เคร่ืองปมูากท่ีสุด หากมีการเปล่ียนความเร็วรถบดขณะบดทับ จะต้องค่อยๆ เปล่ียนความเร็วทีละน้อย ใน
ชอ่งทางการบดทบัชอ่งทางใดๆ การบดทบัเดนิหน้าและถอยหลงัให้อยูใ่นแนวชอ่งทางการบดทบัเดียวกนั ก่อน
เดนิหน้าและถอยหลงัรถบดจะต้องหยดุนิ่งก่อน ถ้าเป็นรถบดสัน่สะเทือนจะต้องหยดุการสัน่สะเทือนก่อนด้วย 
การเปล่ียนแนวชอ่งทางบดทบัจะต้องคอ่ยๆ เปล่ียน  โดยให้ไปเปล่ียนบนชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีได้
บดทบัและเย็นตวัแล้ว  ห้ามเปล่ียนบนผิวชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก าลงับดทบัหรือท่ียงัร้อนอยู่  การบดทบั
ชอ่งทางบดทบัถดัไปจะต้องขนานกบัช่องทางเดิม การจอดรถบดขณะบดทบัหรือบดทบัเสร็จแล้ว  ให้จอดบน
ผิวชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณท่ีเย็นตวัแล้ว  ห้ามจอดบนผิวชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ียงัร้อนอยู ่ ถ้าใน
การบดทับท าให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเกิดการเคล่ือนตัวออกไปต้องแก้ไขโดยด่วน  โดยการคราด
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณดงักล่าวให้หลวม แล้วน าส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีคุณภาพและ
อณุหภมูิถกูต้องมาเพิ่ม  พร้อมกบัแตง่ระดบัให้สม ่าเสมอได้ระดบัถกูต้องแล้วจงึบดทบัใหม่ 

6.4.2. ความเร็วของรถบดในการบดทบั ในการบดทบัโดยทัว่ๆ ไป รถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต ่า
และสม ่าเสมอ ความเร็วสงูสุดท่ีใช้ในการบดทบัขึน้อยู่กบัชนิดของรถบด อณุหภูมิ ชนิด ลกัษณะ และความ
หนาของสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต   ขัน้ตอนการบดทบั  และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ความเร็วสงูสดุในการบด
ทบัส าหรับรถบดล้อเหล็กแบบไม่สัน่สะเทือน รถบดล้อเหล็กแบบสัน่สะเทือนซึง่บดทบัโดยไม่สัน่สะเทือน และ
รถบดล้อยาง ในการบดทบัขัน้ตอนตา่งๆ ควรจะเป็นไปตามตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6   ความเร็วของรถบดในการบดทับ 

 

ชนิดของรถบด 
ความเร็วของการบดในการบดทับ 

การบดทับขัน้ต้น การบดทับขัน้กลาง การบดทับขัน้สุดท้าย 
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 
รถบดสัน่สะเทือน** 4-5 2.5-3 4-5 2.5-3 - - 

 

หมายเหตุ   *    รวมถึงรถบดสัน่สะเทือนบดทบัโดยไมส่ัน่สะเทือน  /   **   ดตูารางที่ 7  ประกอบ 
 

 ความเร็วสงูสดุของการบดทบัส าหรับรถบดสัน่สะเทือนท่ีมีความถ่ีในการสัน่สะเทือนใดๆ 
ขึน้อยู่กบัระยะกระแทกของล้อรถบด  (Impact Spacing) ซึ่งตามปกติระยะการกระแทกของล้อรถบด
จะน้อยกว่าความหนาของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีบดทบัแล้ว ในการบดทบัระยะกระแทกของล้อ
รถบดไม่ควรน้อยกว่า  10 ครัง้ต่อระยะทาง  300 มิลลิเมตร  (หรือ33 ครัง้ต่อระยะทาง  1 เมตร) ท่ีรถบด
เคล่ือนตวัไป ส าหรับความเร็วท่ีเหมาะสมในการบดทบัของรถบดสัน่สะเทือนท่ีความถ่ีการสัน่สะเทือน
ใดๆท่ีใช้และระยะกระแทกของล้อรถบดท่ีก าหนด ควรจะเป็นไปตามตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ความถี่ และจ านวนครัง้การกระแทก 
(ช่วงท่ีควรใช้อยู่ในกรอบเส้นทบึ) 

 

ความถี่การสั่นสะเทือน 
เฮิรตซ์ (รอบต่อนาที) 

จ านวนครัง้การกระแทกต่อระยะ  1 เมตร 
(จ านวนครัง้การกระแทกต่อระยะ 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 ก่อนเร่ิมการก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
เพ่ือให้ใช้เคร่ืองจกัรบดทบัท่ีมีอยูไ่ด้ถกูต้องเหมาะสมตอ่งานและเกิดประโยชน์สงูสดุ ควรท าแปลงทดลองในสนาม
ยาวประมาณ 100-150 เมตร เพ่ือก าหนดรูปแบบของการบดทบั (Pattern of Rolling) ท่ีเหมาะสมกบัชนิด จ านวน 
สภาพเคร่ืองจกัรท่ีน ามาใช้งาน โดยเม่ือบดทบัเสร็จแล้วจะต้องได้ชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความเรียบ  ความ
แน่นสม ่าเสมอ  ได้ระดบัความลาดตามแบบ และมีคณุสมบตัิอ่ืนๆ ถกูต้องตามท่ีก าหนด การท าแปลงทดลองบด
ทบันีใ้ห้ด าเนินการแก้ไข ปรับการใช้งาน หรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัรบดทบัได้แล้วแตก่รณี จนกว่าจะสามารถบด
ทับได้ถูกต้องตามท่ีก าหนด และผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว จึงน าไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการก่อสร้างชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตในงานนัน้ๆ ต่อไป  ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  เก่ียวกับส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต  หรือเคร่ืองจกัรบดทบัท่ีใช้งานและอ่ืนๆ  ผู้ควบคมุงานอาจพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขหรือท า
แปลงทดลองในสนาม เพ่ือทดลองหาความเหมาะสมใหมก็่ได้ ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 
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การก าหนดรูปแบบการบดทับท่ีเหมาะสมส าหรับเคร่ืองจักรบดทับชุดใด ท่ีใ ช้งานนัน้ ให้ผู้ รับจ้าง
ด าเนินการทดลองบดทบั เพ่ือก าหนดขนาดพืน้ท่ีบดทบัท่ีสมัพนัธ์กับก าลงัผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของ
โรงงานผสม  อตัราการปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  และเพ่ือทราบจ านวนเท่ียวการบดทบัเต็มผิวหน้าชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (Coverage)  จ านวนเท่ียวการบดทบัซ า้ท่ีช่องทางบดทบัแตล่ะชอ่ง (Pass) ความเร็วของรถบด
แตล่ะชนิดในการบดทบัและอ่ืนๆ 

6.4.4 ล าดบัขัน้ตอนการบดทบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
(1) เม่ือปชูัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรก  หรือเต็มผิวจราจรในคราวเดียว การบดทบัจะต้อง

ด าเนินการตามล าดบัดงันี ้
   ก. บดทบัรอยตอ่ตามขวาง 
   ข. บดทบัขอบผิวชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านนอก 
   ค. บดทบัขัน้ต้น 
   ง. บดทบัขัน้กลาง 
   จ. บดทบัขัน้สดุท้าย 

(2) เม่ือปูชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพร้อมกัน  หรือปูชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่
ประกบกับช่องจราจรเดิมท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือประกบกับแนวโครงสร้างใดท่ีมีอยู่แล้ว 
การบดทบัจะต้องด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

   ก. บดทบัรอยตอ่ตามขวาง 
   ข. บดทบัรอยตอ่ตามยาว 
   ค. บดทบัขอบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านนอก 
   ง. บดทบัขัน้ต้น  
   จ. บดทบัขัน้กลาง 
   ฉ. บดทบัขัน้สดุท้าย 

6.4.5 การบดทบัรอยต่อตามขวาง ให้ใช้รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือรถบดสัน่สะเทือน แต่ให้บดทับโดยไม่
สัน่สะเทือน 

ส าหรับการก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรแรก  ก่อนการบดทับรอยต่อ
ตามขวาง ควรใช้แผ่นไม้ท่ีมีความหนาเหมาะสม วางรองชิดขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณรอยต่อตาม
ขวางทัง้ 2 ด้าน  เพ่ือรองรับล้อรถบดเวลาบดทบัเลยขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตออกไป  เป็นการปอ้งกนัมิให้
ขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปลายรอยตอ่ตามขวางเสียหาย เสร็จแล้วจึงบดทบัรอยต่อตามขวาง  โดยในการ
บดทบัเท่ียวแรกให้รถบดวิ่งบนชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ล้อรถบดเหล่ือมเข้า
ไปในบริเวณชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปใูหม่ ประมาณ 150  มิลลิเมตร ใช้ไม้บรรทดัวดัความเรียบตรวจสอบ
ความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้เรียบร้อยทันที และในการบดทับเท่ียวต่อๆ ไป ให้แนวบดทับ
คอ่ยๆ เล่ือนเข้าไปในบริเวณชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปใูหม่เท่ียวละ 150-200  มิลลิเมตร จนในท่ีสดุล้อรถบด
จะเข้าไปบดทบับนชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปใูหมท่ัง้หมด  
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ส าหรับการก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรประกบกับชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตช่องจราจรท่ีได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว การบดทบัในครัง้แรกให้บดทบับริเวณปลายรอยตอ่ตามขวางด้าน
ท่ีบรรจบกบัรอยตอ่ตามยาว โดยให้บดทบัขนานไปตามรอยตอ่ตามยาวเป็นระยะประมาณ 0.5-1 เมตร แล้วใช้ไม้
บรรทดัวดัความเรียบตรวจสอบความเรียบของรอยตอ่ หากไม่ถกูต้องให้แก้ไขให้เรียบร้อยทนัที ตอ่จากนัน้ให้เร่ิม
บดทับรอยต่อตามขวาง ก่อนบดทับควรใช้แผ่นไม้ท่ีมีความหนาเหมาะสม  วางรองชิดขอบชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตบริเวณรอยตอ่ตามขวางด้านนอก เสร็จแล้วให้บดทบัรอยตอ่ตามขวาง โดยให้ด าเนินการตามวิธีการบด
ทบัดงักลา่วข้างต้น  

6.4.6 การบดทบัรอยตอ่ตามยาว รอยตอ่ตามยาวแบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 
(1) รอยต่อเย็นหรือรอยต่อเก่า (Cold Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวระหว่างช่องจราจรท่ีได้

ก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  และบดทับเรียบร้อยแล้ว  กับชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ท่ีก่อสร้าง
ประกบกนั 
  ในการบดทบัรอยตอ่ตามยาว เม่ือใช้รถบดล้อเหล็กชนิดไมส่ัน่สะเทือน การบดทบัเท่ียวแรกให้ล้อ
รถบดส่วนใหญ่อยู่บนชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยให้ล้อรถบดเหล่ือมเข้าไปบนชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างใหม่ 100-150 มิลลิเมตร และในการบดทบัเท่ียวต่อๆ ไป ให้ล้อรถบดค่อยๆ เล่ือน
แนวบดทบัเหล่ือมเข้าไปบนชัน้ทางท่ีก่อสร้างใหม่เพิ่มขึน้ จนกระทัง่ล้อรถบดทัง้หมดจะอยู่บนชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตท่ีก่อสร้างใหม ่ ในกรณีใช้รถบดสัน่สะเทือนบดทบั  การบดทบัจะต้องให้ล้อรถบดสว่นใหญ่อยูบ่นชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีสร้างใหม่  โดยให้ล้อรถบดเหล่ือมเข้าไปบนชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างสร้างแล้ว 
100-150 มิลลิเมตร และให้ด าเนินการบดทบัซ า้ตามแนวบดทบัดงักลา่ว จนกระทัง่ได้รอยตอ่ตามยาวท่ีเรียบร้อย
และได้ความแนน่ตามท่ีก าหนด 

(2) รอยตอ่ร้อนหรือรอยตอ่ใหม ่(Hot Joint) หมายถึงรอยตอ่ตามยาวของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ระหวา่งชอ่งจราจร 2 ชอ่ง ท่ีก่อสร้างพร้อมกนั โดยการปดู้วยเคร่ืองป ู2 ชดุ 

ในการบดทบัรอยตอ่ตามยาวแบบนีใ้ห้ใช้รถบดล้อเหล็กเข้าบดทบัพืน้ท่ีบริเวณรอยตอ่ทัง้ 2 ข้าง
ของรอยต่อตามยาว กว้างประมาณ 400 มิลลิเมตร ท่ีเว้นไว้ในการบดทับขัน้ต้น การบดทับให้แนวรอยต่อ
ตามยาวอยู่กึ่งกลางความกว้างของล้อรถบด โดยให้บดทบัจนกว่าจะได้รอยตอ่ตามยาวท่ีเรียบร้อยและได้ความ
แนน่ตามท่ีก าหนด 

6.4.7 การบดทบัขัน้ต้น (Initial or Breakdown Rolling) ภายหลงัจากท่ีได้บดทบัรอยตอ่ตา่งๆ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว  ให้ด าเนินการบดทบัขัน้ต้นเม่ือส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตมีอณุหภมูิไม่ต ่ากว่า 120 องศาเซลเซียส การบด
ทบัให้ใช้ได้ทัง้รถบดล้อเหล็กแบบไม่สัน่สะเทือนหรือรถบดสัน่สะเทือน เคร่ืองจกัรบดทบัท่ีใช้ต้องถูกต้องตามข้อ 
4.5 โดยน า้หนกัรถบด น า้หนกับดทบั น า้หนกัต่อความกว้างของล้อรถบด ความถ่ีการสัน่สะเทือน ระยะเต้นของ
ล้อรถบด ความเร็วของรถบด และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ จะต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกบัชนิด ลกัษณะ ความ
คงตัว อุณหภูมิ ความหนาของชัน้ทางท่ีปู  และสภาพของชัน้ทางท่ีอยู่ภายใต้ท่ีจะก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตทบั  การบดทบัให้เร่ิมบดทบัจากขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านต ่า หรือขอบชัน้ทางด้านนอก  ไปหา
ขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านสงูหรือขอบชัน้ทางด้านใน 
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การบดทบัโดยใช้รถบดสัน่สะเทือน ควรใช้ความถ่ีการสัน่สะเทือน และระยะเต้นของล้อรถบดให้
เหมาะสม ความถ่ีการสัน่สะเทือนควรอยูร่ะหวา่ง 33-50 เฮิรตซ์ (2,000-3,000 รอบตอ่นาที) และระยะเต้นของล้อ
รถบดควรอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 มิลลิเมตร ส าหรับการบดทบัชัน้ผิวทางหรือผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควรใช้
คา่ความถ่ีการสัน่สะเทือนด้านสงู และใช้คา่ระยะเต้นด้านต ่า  แตถ้่าเป็นชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีไม่ใช่ชัน้ผิว
ทางและมีความหนามากกวา่ 50 มิลลิเมตร อาจใช้คา่ความถ่ีการสัน่สะเทือนด้านต ่า และใช้คา่ระยะเต้นด้านสงู
ได้ อยา่งไรก็ตามการใช้คา่ความถ่ีการสัน่สะเทือนและคา่ระยะเต้นของล้อรถบดในการบดทบั ให้พิจารณาจากผล
การท าแปลงทดลองตามข้อ 6.4.3 

การบดทบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ต้องพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นพิเศษ หากใช้รถบดล้อเหล็ก ไม่ควรบดทับโดยการสั่นสะเทือนหากจะใช้รถบดบดทับโดยการ
สัน่สะเทือนก็ให้ใช้คา่ระยะเต้นของล้อรถบดด้านคา่ต ่าโดยเม่ือบดทบัแล้ว จะต้องไมเ่กิดความเสียหายของชัน้ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต เชน่ เกิดการยบุตวั ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 

การบดทับชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาระหว่าง 25 -50 มิลลิเมตร หากใช้รถบด
สัน่สะเทือนบดทบั ควรใช้คา่ความถ่ีการสัน่สะเทือนด้านสงู และใช้คา่ระยะเต้นของล้อรถบดด้านต ่า 

การบดทับชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร  ด้วยรถบด
สัน่สะเทือน ส าหรับการบดทบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีไม่ใช่ชัน้ผิวทาง อาจใช้ค่าระยะเต้นของล้อรถบดด้าน
สงูได้ แตส่ าหรับชัน้ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควรจะใช้คา่ความถ่ีการสัน่สะเทือนด้านสงู และใช้คา่ระยะเต้นของ
ล้อรถบดด้านต ่า 

การบดทับชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร  และไม่มีแนว
สิ่งก่อสร้าง เช่น คนัหิน หรือชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างแล้วช่วยอดัด้านข้างไว้  หากบดทบัตามวิธีการ
ปกตแิล้วปรากฏวา่มีการเคล่ือนตวัของสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้านข้างให้เปล่ียนวิธีการบดทบัใหม ่โดยให้ร่น
แนวบดทบัเท่ียวแรกเข้าไปให้ห่างจากขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 300 มิลลิเมตร หลงัจากนัน้ให้บด
ทบัตอ่ไปตามปกติ เสร็จแล้วจึงกลบัมาบดทบัขอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนท่ีเว้นไว้นัน้ในเท่ียวสดุท้ายของ
การบดทบัเตม็หน้าเท่ียวแรกตอ่ไป 

การก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ช่องจราจรพร้อมกัน การบดทับในขัน้ต้นนีใ้ห้
ด าเนินการพร้อมกนัทัง้ 2 ช่องจราจร โดยให้เว้นระยะของแนวบดทบัให้ห่างจากรอยตอ่ร้อนหรือรอยตอ่ใหม่ของ
แต่ละช่องจราจร ไว้ข้างละประมาณ 200 มิลลิเมตร พืน้ท่ีแนวรอยต่อดงักล่าวนี ้ให้ด าเนินการบดทับตามข้อ 
6.4.6 (2) ตอ่เน่ืองกนัไป 

6.4.8 การบดทับขัน้กลาง  (Intermediate Rolling) ให้เร่ิมด าเนินการบดอัดเม่ือชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตมีอณุหภูมิไมต่ ่ากวา่ 95 องศาเซลเซียส การบดทบัขัน้กลางควรด าเนินการตามรูปแบบการบดทบัขัน้ต้น 
โดยให้บดทับตามหลังการบดทับขัน้ต้นให้ใกล้ชิดท่ีสุด และให้บดทับโดยต่อเน่ืองไปจนกว่าจะได้ความแน่น
ตามท่ีก าหนดและสม ่าเสมอทัว่ทัง้แปลงท่ีก่อสร้าง 
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การบดทับขัน้กลางตามปกติให้ใช้รถบดล้อยางเป็นหลัก โดยเฉพาะชัน้ผิวทางและผิวไหล่ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ปรับน า้หนกัรถบด และความดนัลมยาง  เพ่ือให้ได้แรงอดัท่ีผิวหน้าสมัผสัของล้อรถบดท่ี
เหมาะสมกบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก าลงับดทบั 

ส าหรับชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืนๆ  หรือชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนามากกว่า  50 
มิลลิเมตร ท่ีไม่ใช่ชัน้ผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  อาจพิจารณาให้ใช้รถบดล้อเหล็ก รถบด
สั่นสะเทือนบดทับร่วมกับรถบดล้อยางด้วยได้ตามความเหมาะสม โดยรถบดต้องมีน า้หนัก น า้หนักบดทับ 
น า้หนกัต่อความกว้างของล้อรถบด ความถ่ีการสั่นสะเทือนระยะเต้นของล้อรถบด และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
เหมาะสมกบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก าลงับดทบั ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 

6.4.9 การบดทบัขัน้สุดท้าย (Finish Rolling) มีจุดประสงค์เพ่ือลบรอยล้อรถบดท่ีผิวหน้าและท าให้
ผิวหน้าเรียบสม ่าเสมอเทา่นัน้  ทัง้นีใ้ห้เร่ิมด าเนินการเม่ือชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีอณุหภมูิไมต่ ่ากวา่ 66 องศา
เซลเซียส  โดยให้ใช้รถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือนหรือใช้รถบดสั่นสะเทือนแต่บดทับโดยไม่สั่นสะเทือน
เท่านัน้ รถบดต้องมีน า้หนัก น า้หนักบดทับ น า้หนักต่อความกว้างของล้อรถบด และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
เหมาะสมกบัชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก าลงับดทบั 

6.4.10 การบดทบัพืน้ท่ีพิเศษ 
 (1) การบดทบับนพืน้ท่ีลาดชนัสูง (Steep Grade) ส าหรับชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างบน

พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันสูง หรือในทางโค้งท่ีมีการยกโค้งสูง การบดทับโดยรถบดล้อเหล็กแบบไม่
สัน่สะเทือน ให้ใช้ล้อตาม (Tiller Wheel) เดินหน้า โดยให้บดทบัตามหลงัเคร่ืองป ูโดยใกล้ชิดท่ีสุด 
ไม่ว่าเคร่ืองปจูะปสู่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขึน้ทางลาดชนัหรือปลูงตามทางลาดชนัก็ตาม ในการ
บดทบัโดยใช้รถบดสัน่สะเทือนนัน้ การบดทบัในเท่ียวแรกให้บดทบัโดยไม่สัน่สะเทือน แตห่ลงัจากท่ี
ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของชัน้ทางมีความคงตวั (Stability) สูงขึน้มากพอท่ีจะบดทบัโดยการ
สัน่สะเทือนได้ ก็ให้บดทบัตอ่ไปโดยการสัน่สะเทือน โดยให้ใช้คา่ระยะเต้นของล้อรถบดด้านต ่า 

 (2) การบดทบับนพืน้ท่ีท่ีรถบดเข้าไปด าเนินการไม่ได้ (Inaccessible Area) ส าหรับพืน้ท่ีท่ีก่อสร้าง
ชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีรถบดเข้าไปด าเนินการไม่ได้ เช่น บริเวณท่ีชิดกบั คนัหินและร่องระบาย
น า้  สะพาน ขอบบ่อพกั และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ จะต้องใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือบดทบัขนาดเล็กท่ี
ถูกต้องตามข้อ 4.8.1  และหรือข้อ 4.8.2 การน ามาใช้  และการใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
ควบคมุงาน 

 (3) การบดทบับริเวณทางแยก ทางเช่ือม (Bell Mouth Area)  อาจด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 
ก. การบดทบัทะแยงมมุ ในขัน้แรกให้ด าเนินการบดทบัในแนวทะแยงมมุก่อน ตอ่จากนัน้จึง

บดทบัขนานกบัขอบทางโค้ง 
ข. การบดทบัขนาน ในขัน้แรกให้ด าเนินการบดทบัในแนวขนาน โดยตัง้ฉากกบัแนวเส้นแบ่ง

กึ่งกลางทางแยกก่อนตอ่จากนัน้จงึบดทบัขนานกบัขอบทางโค้ง  
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7. การตรวจสอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 
  หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีอย่างน้อย  
3 ประการดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ลกัษณะผิว (Surface Texture) 
ชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้ระดับและความลาดตามแบบ มี

ลกัษณะผิว และลกัษณะการบดทบัท่ีสม ่าเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีผิวหน้าหลุด 
(Pull) รอยฉีก (Torn) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตวั (Segregation) เป็นคล่ืน (Ripple) หรือความเสียหายอ่ืนๆ หาก
ตรวจสอบแล้วปรากฏความเสียหายดงักล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามท่ีผู้ควบคุมงาน
เห็นสมควร 

7.2 ความเรียบท่ีผิว (Surface Tolerance)  
เม่ือใช้ไม้บรรทดัวดัความเรียบตามข้อ 4.8.5 วางทาบบนผิวของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตในแนวตัง้ฉาก

และในแนวขนานกับแนวเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนระดบัผิวของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายใต้ไม้บรรทดัวดัความ
เรียบจะแตกตา่งจากระดบัของไม้บรรทดัวดัความเรียบได้ไมเ่กิน 6 มิลลิเมตรและ 3  มิลลิเมตร ตามล าดบั 
7.3 ความแนน่ (Density)  

การตรวจสอบรับรองความแน่นของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้จากการ
เปรียบเทียบค่าความแน่นของตัวอย่างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กับค่าความแน่นของตัวอย่างท่ีบดอัดใน
ห้องปฏิบตัิการตาม มทช.(ท)607: มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์  โดยค านวณเป็น
คา่ความแนน่ร้อยละของคา่ความแนน่ของตวัอยา่งท่ีบดอดัในห้องปฏิบตักิาร ตามรายละเอียดดงันี ้

7.3.1 การจัดเตรียมก้อนตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ  ให้เก็บตัวอย่างส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต จากรถบรรทุกท่ีโรงงานผสมก่อนส่งออกไปยังสถานท่ีก่อสร้าง  โดยการสุ่มตัวอย่างจาก
รถบรรทกุจากการผลิตสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตประจ าวนั เป็นระยะๆ  แล้วน าไปด าเนินการในห้องปฏิบตักิาร 
โดยให้ได้ก้อนตวัอย่างอย่างน้อย 8 ก้อนตวัอย่างในแต่ละวนัท่ีปฏิบตัิงาน ทดสอบหาค่าความแน่น แล้วน าค่า
ความแน่นท่ีทดสอบได้จากก้อนตัวอย่างทัง้หมดมาหาค่าเฉล่ีย เป็นความแน่นในห้องปฏิบัติการประจ าวัน 
ส าหรับใช้ในการค านวณเปรียบเทียบเป็นคา่ความแนน่ร้อยละของตวัอยา่งชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม 

การเก็บตวัอยา่งและการเตรียมตวัอยา่งสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ด าเนินการตามรายละเอียดและ
วิธีการท่ีก าหนด การทดสอบหาคา่ความแน่นให้ด าเนินการตาม มทช.(ท)607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ในห้องปฏิบัติการ จะต้องตรงตามท่ีระบุไว้ในสูตร
ส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิในขณะบดอัดก้อนตวัอย่างตรงตามท่ีก าหนด  ส าหรับตวัอย่างส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตท่ีด าเนินการในห้องปฏิบตัิการนัน้อนญุาตให้น าเข้าอบในเตาอบเพ่ือรักษาอณุหภมูิไว้ ได้นาน
ไม่เกิน 30 นาที ในระหว่างด าเนินการถ้าอณุหภูมิของตวัอยา่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงต ่ากว่าอณุหภูมิ
การบดอดัท่ีก าหนด  ให้น าตวัอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดงักล่าวนัน้ทิง้ไป  ห้ามน าไปอบ เพ่ือน ามาใช้บด
อดัท าก้อนตวัอยา่งทดสอบอีกตอ่ไป 
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7.3.2 การจดัเตรียมก้อนตวัอย่างของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม  ให้เจาะก้อนตวัอย่างตวัแทน
ของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ด้วยเคร่ืองเจาะตวัอย่างท่ีถูกต้องตามข้อ 
4.8.4  โดยให้เจาะเก็บก้อนตวัอยา่งไมน้่อยกวา่จ านวน 1 ก้อนตวัอยา่งทกุๆ ระยะทางประมาณ 250 เมตรตอ่ชอ่ง
จราจร หรือทกุๆ สว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีน ามาใช้งานประมาณ 100 ตนั แล้วน าไปทดสอบหาคา่ความแน่น
ตาม มทช.(ท)607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธีมาร์แชลล์ 

ส าหรับชัน้ผิวทางชัน้รองผิวทาง  และชัน้ปรับระดบัแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 
25 มิลลิเมตร  คา่ความแน่นของชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของคา่ความ
แนน่เฉล่ียของก้อนตวัอยา่งจากห้องปฏิบตักิารท่ีใช้เปรียบเทียบประจ าวนั 

ส าหรับชัน้พืน้ทาง และผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ค่าความแน่นของชัน้ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 และ 96 ของคา่ความแนน่ของก้อนตวัอย่างจากห้องปฏิบตักิารท่ี
ใช้เปรียบเทียบประจ าวนั ตามล าดบั 

 

8. การอ านวยการและควบคุมการจราจรระหว่างการก่อสร้าง 
 ในระหวา่งการก่อสร้างชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องจดัและควบคมุการจราจรไมใ่ห้ผา่นชัน้

ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีก่อสร้างใหม่  จนกว่าชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตจะเย็นตัวลงมากพอท่ีเม่ือเปิดให้
การจราจรผ่านแล้วจะไม่ท าให้เกิดร่องรอยบนชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตนัน้   โดยจะต้องติดตัง้ป้ายจราจร 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจราจรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด พร้อมจัดบุคลากรเพ่ือ
อ านวยการจราจรให้ผ่านพืน้ท่ีก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย  และไม่ท าให้ชัน้ทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ี
ก่อสร้างใหมน่ัน้เสียหาย ระยะเวลาในการปิดและเปิดการจราจรให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 

 

9. หนังสืออ้างอิง 
 9.1 กรมทางหลวง มาตรฐานท่ี 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) 
 

*********** 


