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ค าน า 

  คู่มือเล่มนี้ เป็นเอกสารทางวิชาการด้านช่าง จัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง 
เป็นการบริการทางวิชาการด้านช่างให้แก่หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานอื่นและผู้สนใจทั่วไป จุดมุ่งหมายในการ
จัดท าคู่มือเล่มนี้ มิได้มุ่งหวังจะให้มีความรู้เฉพาะทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้มีความรู้ในการปฏิบัติ
ด้วย ดังนั้นเนื้อหาสาระจะเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก โดยมีภาคทฤษฎี พร้อมรูปภาพ และตัวอย่างต่างๆ เป็น
ส่วนประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าและสามารถ น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนช่วย  เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของงานทางปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและการใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรด้านช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดผู้สนใจ ได้เป็นอย่างดี  

 
             กองช่าง  

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
ประเภทของทาง 

 
1.ประเภทของทาง  

งานทาง หรือ ถนนในชนบท จะมทีางทีส่ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะ ของ
วัสดุที่ใช้ท าผิวจราจร ดังนี ้ 

1.1 ถนนผิวจราจรลกูรงั เป็นถนนที่พบทั่วไปในพื้นที่ชนบท โครงสร้างทางเป็นดินถม และปู ทับ
ด้วยวัสดุลูกรงับดอัดแน่นเป็นผิวถนน เป็นถนนที่มรีาคาถูก ก่อสร้างง่าย มีข้อเสีย คือ จะเป็นฝุ่นมาก และช ารุด
เสียหายบ่อยท าให้ต้องท าการบ ารงุรกัษาอยู่เป็นประจ า  

1.2 ถนนผิวจราจรคอนกรีต เป็นถนนทีป่รบัปรุงผิวจราจร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุ อื่น 
ส่วนใหญจ่ะเป็นถนนในหมูบ่้าน หรอืชุมชนเมือง ถนนคอนกรีตจะมีความคงทนต่อการใช้งาน ค่อนข้างดี 
ก่อสร้างง่าย ใช้เครื่องจกัรน้อย มีข้อเสีย คือ ผิวจราจรจะไมค่่อยเรียบ เนื่องจากมรีอยต่อมาก และหากก่อสร้าง
ให้สามารถรบัน้ าหนักมากขึ้น จะมรีาคาสงูกว่าถนนประเภทอื่น  

1.3 ถนนผิวจราจรลาดยาง เป็นถนนทีป่รบัปรุงผิวจราจร เปน็ผิวลาดยาง ประเภทต่างๆ เช่น ผิว
ทางลาดยาง แบบเคพซีล หรือแบบลาดยางสองช้ัน หรอืแบบแอสฟลัท์คอนกรีต ถนนลาดยางส่วน ใหญ่นิยม
ก่อสร้างเป็นถนนระหว่างเมือง ซึง่มปีรมิาณการจราจรมาก การก่อสร้างรวดเร็ว เพราะใช้เครื่องจักรกลในการ
ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ ข้อดี คือ ผิวทางจะเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีความยืดหยุ่นดี ความ ทนทานต่อการใช้งานได้ดี 
แต่การบ ารุงรกัษาต้องใช้เครือ่งจักรกลด าเนินการ  

 

 
 

        
 



บทท่ี 2 
มาตรฐานงานผิวจราจร 

 
1. มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต  

1.1 งานผิวจราจรแบบคอนกรีต หมายถึง การก่อสร้างผิวจราจรโดยใช้คอนกรีตที่ ประกอบด้วย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ า วัสดุชนิดเม็ดหยาบ และวัสดุชนิดเม็ดละเอียด ตามอัตราส่วนที่ได้
ก าหนดไว้บนช้ันพื้นทาง หรือช้ันคันทางที่ได้เตรียมเอาไว้ โดยมีเหล็กที่จะเสริมคอนกรีตอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง
ตามแบบก่อสร้าง  

1.2 วัสด ุ 
1.2.1 วัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  
1.2.2 วัสดุน้ าให้เป็นไปตาม มทช. 101-2545:มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีต   

เสริม เหล็ก ข้อ 1.4  
1.2.3 วัสดุชนิดเม็ดหยาบ ให้เป็นไปตาม มทช. 216-2545 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด 

(Aggregates) ส าหรับผิวจราจรคอนกรีต  
1.2.4 วัสดุชนิดเม็ดละเอียด ให้เป็นไปตาม มทช. 216-2545:มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด 

(Aggregates) ส าหรับผิวจราจรคอนกรีต  
1.2.5 วัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มทช. 217-2545 : มาตรฐานเหล็กเส้น 

เสริมคอนกรีต  
1.2.6 คอนกรีตที่ผสมข้ึนเองหรือคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ที่จะ

น ามาใช้นั้น ต้องมีปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ผสมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อหนึ่งลูกบาศก์ 
เมตร และเมื่ออายุครบ 28 วัน ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานลูกบาศก์  15x15x15 
เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  
  1.3 วิธีการก่อสร้าง  
  1.3.1 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง – ให้ท าการบดอัดช้ันพื้นทางหรือช้ันคันทาง และ   ปาด
แต่งระดับตามแนวเส้นทางให้ได้ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบแปลนแล้ว จะต้องท าการปาดแต่งผวิของช้ัน    พื้นทาง 
หรือช้ันคันทางให้ได้ส่วนโค้ง หรือความลาดตามแบบรูปตัดถนนที่ก าหนด โดยการปาดออกให้กว้างกว่าผิวถนน
ที่จะเทคอนกรีต ข้างละประมาณ 30 เซนติเมตร ท าการบดอัดให้แน่นด้วยรถบดล้อเหล็กแล้วจึงติดตั้งแบบ
เหล็กด้านข้างดินที่ปาดออกให้กองไว้ตามไหล่ถนน เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ละเอียดแน่นอนอีกครั้ง ให้ท าการ
ตรวจสอบระดับโดยใช้กลอ้งทกุระยะ 2 เมตร ในแนวขวางและแนวยาวตามถนนทั้งสองทาง ส่วนไหนที่เป็นแอ่ง
ต่ ากว่าระดับ จ าเป็นต้องเติมดินเพิ่มจะต้องท าการบดอัดด้วยรถบดล้อเหล็ก ที่มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 230 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ในบางท้องที่ที่ใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุรองพื้นทาง อาจจะใช้ทรายทับหน้าบดอัดแน่น
แล้วแต่งระดับให้ได้ตามที่กล่าวมา ก่อนจะเทคอนกรีต ให้ฉีดน้ ารดให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 8-10 ช่ัวโมง 
เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ าจากคอนกรีตในขณะเท อาจก าหนดให้ใช้กระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกบาง ๆ ปู
ทับช้ันรองพื้น เพื่อตัดปัญหา ยุ่งยากในการรดน้ าให้ชุ่มในช้ันรองพื้นทางก็ได้ กระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่น
พลาสติกที่ปู จะต้องปูเต็มพื้น หากจ าเป็นต้องต่อกระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกให้ต่อโดยการปูทับเหลี่ยม
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และเพื่อป้องกันกระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกฉีกขาด ในขณะเทคอนกรีต 
จะต้องมีกระดาษหนาหรอืไม้อัดกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร วางทับขวางถนนน าหน้า คอนกรีตที่ก าลังเท เมื่อ
คอนกรีตเทไปถึงให้เลื่อนกระดาษหนาหรือไม้อัดนาหน้าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
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   1.3.2 แบบหล่อและการติดต้ังแบบ - แบบหล่อผิวจราจร จะต้องท าด้วยวัสดุที่ได้รับการ
ตรวจสอบรับรองแบบรูปร่างและความหนา มีความสูงเมื่อตั้งแบบเท่ากับความหนาพื้นผิวจราจร ความแข็งแรง
เมื่อถูกน้ าหนักกดในระหว่างหล่อคอนกรีตจะไม่มีการทรุดตัวหรือดัดตัว ต้องมีฐานกว้างไม่น้อยกว่า 20 
เซนติเมตร ขอบบนไม่เล็กกว่า 5 เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่าท่อนละ 3 เมตร ยกเว้นในกรณีที่
ประกอบแบบในแนวถนนโค้ง ซึ่งมีรัศมีความโค้งน้อยกว่า 60 เมตร ให้ใช้แบบหล่อที่มีความยาวท่อนละไม่เกิน 
2 เมตร หรืออาจจะใช้แบบโค้งก็ได้ แบบทุกแผ่นจะต้องมีรูตอกหมุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 
แบบหล่อขนาดยาว 3 เมตร จะต้องมีรูตอกหมุดอย่างน้อย 3 รูและขนาดสั้นกว่า 3 เมตร จะต้องมีรูตอกหมุด
อย่างน้อย 2 รูแบบหล่อทุกแผ่นจะต้องมีสลักเกาะกันระหว่างปลายชนซึ่งแข็งแรงและแน่นหนา  
   - แบบส าหรับกั้นขวางแผ่นผิวจราจรในการเทคอนกรีต จะต้องแข็งแรง แน่นหนา ยึด ติด
กับแบบข้างด้วยน๊อตสกรู  
   - ทั้งแบบข้างและแบบขวาง จะต้องเจาะรูส าหรับเสียบเหล็กเดือย (Dowel หรือ Tie Bar) 
ซึ่งมีระยะห่างและต าแหน่งสูงต่ าเท่ากับในแบบแปลน  
   - เมื่อทดสอบความตรงของแบบหล่อด้วยไม้บรรทัด หรือเส้นด้านในด้านข้างหรือขอบบน
ของแบบต่อระยะความยาว 3.00 เมตร แล้วจะมีความคลาดเคลื่อนออกนอกแนวตรงได้ ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร 
แบบที่มีผิวบูดเบี้ยวหรือบิดโค้ง หรือแตกร้าว ห้ามน ามาใช้เด็ดขาด  
   - แบบหล่อจะต้องต่อชนกันอย่างเรียบร้อยแน่นหนาและยึดตรึงด้วยหมดุเหล็กทกุ ๆ  รูหมุด
บนแบบทุก ๆ สลักต่อชนต้องยึดอัดกันให้แน่นและมีผิวข้างแบบหรือสันแบบเรียบเสมอกัน การตั้งแบบจะต้อง
ได้แนวและระดับตามที่ก าหนดฐานของแบบจะต้องวางติดบนผิวช้ัน รองพื้นทางที่ปาดแต่งเรียบร้อยแล้วห้าม
หนุนแบบเพื่อแต่งให้ได้ระดับเพราะจะเกิดการทรุดในขณะเทการวางแบบจะต้องวางให้ได้แนวและระดับ มี
ระยะทางห่างจากจุดที่จะท าการเทยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตรข้างหนึ่ง และ 80 เมตรอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิด
การเหลื่อมกัน ท าให้การวางแบบต่อไปมีแนวระดับยึดคือ ระดับผิวถนนจะเรียบสม่ าเสมอตามระดับที่ต้องการ
แบบจะต้องสะอาดและชโลมน้ ามนัก่อนทีจ่ะน ามาใช้ทุกครั้ง ก่อนที่จะท าการเทคอนกรตีจะต้องมกีารตรวจสอบ
ระดับสันแบบเป็นครั้งสุดท้ายโดยใช้บรรทัดเส้นตรงทาบ ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง จึง
จะถอดแบบหล่อได้  
   - ในกรณีที่เป็นทางโค้งที่มีรัศมีน้อย ๆ หรือบางส่วนที่ไม่ต้องการให้เป็นเส้นตรง แบบหล่อ
จะต้องให้มีลักษณะโค้งรัศมีตามต้องการ มีความสูงเท่ากับความหนาของผิวจราจร และจะต้องมีการยึดตรึง
อย่างแข็งแรง  
  1.4 การก่อสร้าง  
    1.4.1 การหล่อผิวจราจรคอนกรีต  
    – ก่อนที่จะท าการเทคอนกรีตจะต้องรายงานผู้ควบคุมงานให้ทราบเพื่อท าการตรวจสอบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ในการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงานตลอด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสรจ็ และผู้รับจ้างจะต้องจดัหาเครื่องไฟฟ้าแสงสว่างให้มี ความสว่างเพียงพอเพื่อใช้ในกรณี
ที่จ าเป็นต้องแต่งผิวหน้าคอนกรีตในเวลากลางคืน  
   - คอนกรีตที่จะเทจะต้องเทติดต่อกันโดยสม่ าเสมอให้เต็มแต่ละช่วง และมีความหนาที่จะ
แต่งผิวได้ทันทีทุกครั้ง ห้ามหยุดเทคอนกรีตในแต่ละช่วงเป็นอันขาด หากมีเหตุขัดข้องใด  ๆ อันท าให้การเท
คอนกรีตในแต่ละช่วงที่เทหยุดชะงักนานกว่า 30 นาที จะต้องรื้อคอนกรีตที่เทแล้วในช่วงนั้นออก  ทิ้งเสีย
ทั้งหมด หรือรีบท ารอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joint) ที่จุดน้ันทันที แต่ถ้าเหตุขัดข้องนั้น 
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หยุดชะงักนานไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตรงแนวคอนกรีตที่เทแล้วกับที่จะเทใหม่ ให้ใช้พลั่วคลุกคอนกรีต
เก่าและใหม่ผสมกัน 
   - เครื่องแต่งผิวคอนกรีตจะต้องมีเครื่องปาดระดับตามแนวขวาง 2 อัน เครื่องเกลี่ย
คอนกรีตจะต้องเป็นชนิดที่เกลี่ยคอนกรีตที่เทไปตามแนวขวางให้เต็มผิวพื้นที่จะท าผิวจราจรในการเกลี่ย และ
เขย่าคอนกรีต จะต้องเอาใจใส่ในการเกลี่ยหรือเขย่าคอนกรีตตามข้างแบบ และรอยต่อของผิวจราจรเป็นพิเศษ 
การเขย่าคอนกรีตจะต้องไม่จี้นานจนเกินไปจนกระทั่งเกิดการแยกตัวของหินทราย ในการปาดระดับคอนกรีต
อาจจะใช้คนงานที่มีความช านาญพิเศษอย่างน้อย 3 คน ช่วยปาดแต่งระดับผิวหน้าของคอนกรีตล่วงหน้าไป
ก่อนเครื่องแต่งผิวคอนกรีตก็ได้ ห้ามใช้คราดเกลี่ยคอนกรีตเป็นอันขาด เครื่องปาดระดับจะต้องมีการปรับแต่ง 
เครื่องให้ปาดคอนกรีตให้ได้ความโค้ง หรือเอียงลาดตามรูปตัดของถนน  
   - ในการเทคอนกรีตช่องจราจรถัดจากช่องที่เทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้อของรถเครื่องแต่งผิว
คอนกรีตข้างหนึ่งจะต้องว่ิงบนผิวคอนกรีตของช่องจราจรที่ท าเสร็จไปแล้ว ล้อรถนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นล้อยาง
ผิวเรียบไม่มีดอกยาง ไม่มีปีกยื่นออกมายึดขอบถนน ผิวในของล้อจะต้องอยู่ชิดกับขอบถนน ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เทคอนกรีตเกินมาทับผิวจราจรที่เทไปแล้ว ซึ่งจะท าให้เกิดการร่อนออกได้ง่าย ความกว้างของหน้ายางล้อ
รถไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร การเทคอนกรีตช่องจราจรช่องที่สองนี้ ต้องรอให้ช่องจราจรช่องแรกที่เทไปแล้วมี
อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะวางล้อเครื่องแต่งผิวคอนกรตีได้ ส่วนล้ออีกข้างหนึ่งให้วางบนแบบหล่อซึ่งล้อจะต้อง
มีปีกยึดรางทั้งสองด้าน  
   - ในระหว่างการเทคอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานสุ่มตัวอย่างคอนกรีต จ านวน 1 ครั้ง หรือ 1 
ตัวอย่างต่อคอนกรีตที่ เท 50 ลูกบาศก์เมตร หรือทุก ๆ ครั้งที่มีการเทคอนกรีต (ในกรณีที่เทน้อยกว่า 50 
ลูกบาศก์เมตร) น าตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บแต่ละครั้ง หรือแต่ละตัวอย่างมาหล่อเป็นแท่งคอนกรีต  มาตรฐาน
ลูกบาศก์ 15x15x15 เซนติเมตร จ านวน 3 ก้อน (1 ชุด) เพื่อเก็บไว้ทดสอบหาค่าความต้านแรงอัด ตาม มทช. 
(ท) 105.1 – 2545 : มาตรฐานการทดสอบความต้านแรงอัดของแทง่คอนกรตี ผลการทดสอบเมื่อแท่งคอนกรีต
มีอายุครบ 28 วัน ของแต่ละชุด จะต้องให้ค่าความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 325 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ทั้งนี้อนุญาตให้มีแท่งคอนกรีตที่ให้ค่าความต้านแรงอัดต่ ากว่า 325 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบได้ไม่เกิน 1 ก้อน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของ
ค่าที่ก าหนด ในกรณีที่ผลทดสอบแท่งคอนกรีตให้ค่าความต้านแรงอัดต่ ากว่าค่าที่ก าหนด ผู้รับจ้างมีสิทธ์ิที่จะ
ขอให้ท าการตรวจสอบค่าความต้านแรงอัดของคอนกรีตในช่วงงานนั้ น ๆ เพิ่มเติมโดยการเจาะเก็บตัวอย่าง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีอัตราส่วนระหว่างความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2:1 มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตาม มทช. (ท) 105.1 – 2545 : มาตรฐานการทดสอบความต้าน
แรงอัดของแท่งคอนกรีต การเจาะเก็บตัวอย่างทดสอบจะต้องด าเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันที่เท
คอนกรีตช่วงนั้น ๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งสิ้น ส าหรับต าแหน่งที่
เจาะและจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ก าหนด  
   1.4.2 การวางเหล็กเสริม  
   - การวางเหล็กเสริมจะต้องวางให้ถูกต้องตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน  
   - เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดถูกต้อง สะอาด ปราศจากน้ ามันหรือไขมันเปรอะเปื้อนจนเป็น
เหตุให้แรงยึดกับคอนกรีตสูญเสีย ไม่เป็นสนิมขุม การผูกเหล็กตะแกรงควรผูกเป็นแผงๆ แล้วน า มาวางใน
ต าแหน่งด้วยความระมัดระวัง  
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   - เหล็กเสรมิตามแนวยาวและแนวขวางเสน้ริมสดุของตะแกรงจะต้องห่างจากขอบของแผ่น
คอนกรีตไม่เกิน 7 เซนติเมตร และปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวางจะต้องห่างจากขอบ  ไม่เกิน 5 
เซนติเมตร การต่อเหล็กวิธีวางทาบเหลื่อมกัน ส าหรับเหล็กเส้นกลมให้วางทาบโดยให้เหลื่อมกันมีระยะยาว
เท่ากับ 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกัน มีระยะเท่ากับ 30 เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยน้ัน จากนั้นต้องท าการผูกติดกันให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก  
   - ในการวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม จะกระท าได้โดยเทคอนกรีตลงบนช้ันรองพื้นทางปรับ
ระดับให้มีความสูงเท่ากับความสูงของต าแหน่งเหล็กเสริมในแบบ จากนั้นน าแผงตะแกรงเหล็กเสริมวางลงไป
แล้วเทคอนกรีตทับอีกครั้ง ปรับแต่งผิวจราจรจนเสร็จเรียบร้อยในการเทคอนกรีตทับหน้าจะต้องกระท าก่อนที่
คอนกรีตข้างล่างเกิดการแข็งตัว หากส่วนหนึ่งส่วนใดของคอนกรีตช้ันล่างทีเ่ทไว้ก่อนวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม
มีระยะเวลานานกว่า 30 นาที โดยยังมิได้มีการเททับคอนกรีตช้ันบนแล้ว จะต้องรื้อและขนคอนกรีตในแบบ
หล่อช่วงนั้นออกทิ้งให้หมดแล้วน าคอนกรีตที่ผสมใหม่มาเท และให้ปฏิบัติตามล าดับวิธีการที่กล่าวข้างต้น  
   - ในกรณีที่วางตะแกรงเหล็กเสริม ก่อนที่จะเทคอนกรีตจะต้องผูกยึดและยกเหล็กเสริมให้
อยู่ในต าแหน่งตามแบบแปลนให้แน่น จนเป็นที่แน่ใจว่าจะไม่เกิดการทรุดตัวในขณะที่เทคอนกรีต  
   - เหล็ก Dowels และ Tie Bars จะต้องมีขนาดและอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องตามที่ก าหนด
ไว้ในแบบแปลนทุกประการ  
   - เหล็ก Dowels และ Tie Bars ต้องวางยึดให้แน่นโดยไม่มีการเคลื่อนตัวขณะเทและเขย่า
คอนกรีต  
   - เหล็ก Dowels ก่อนที่จะน าไปวางจะต้องท าด้วยแอสฟัลต์ชนิด MC หรือ RC ให้ทั่วตาม
แบบและเหล็ก Dowels ที่รอยต่อขยายตัว (Expansion Joint) ปลายขาข้างด้านอิสระจะต้องมี   หมวกเหล็ก
ครอบ ให้มีช่องว่างระหว่างปลายเหล็กกับหมวกเหล็ก ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  
   - เหล็ก Tie Bars ต้องไม่มีน้ ามันติดอยู่บนผิวเหล็ก และต้องมีระยะห่างและระดับถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ก่อนการเทคอนกรีตต้องก าจัดฝุ่นออกจากผิวเหล็กให้หมดด้วย  
   - เมื่อผูกเหล็กต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนด าเนินการเทคอนกรีตผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้
ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของการผูกเหล็กและอื่น ๆ ก่อน  
   1.4.3 รอยต่อ  
   รายละเอียดของรอยต่อทั้ งตามขวาง (Transverse Joints) และรอยต่อตามยาว 
(Longitudinal Joints) จะต้องเป็นไปตามแบบแปลน รอยต่อตามขวางจะต้องตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางถนน
และมีร่องยาวตลอดความกว้าง รอยต่อตามยาวจะต้องขนานกับแนวศูนย์กลางถนน และความลึกของรอยต่อ
ทั้งหมดต้องตั้งฉากกับผิวจราจร ผิวจราจรตรงรอยต่อต้องไม่นูนข้ึนหรือเป็นแอ่งลง ในกรณี ที่แบบไม่ได้ก าหนด
หรือแสดงรอยต่อไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีตผิวจราจรแต่ละแผงได้ กว้างไม่เกิน 4.00 เมตร และยาวไม่
เกิน 6.00 เมตร และรอยต่อต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนด ต่อไปนี้  
   - รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joints) ต้องท ารอยต่อเพื่อการขยายตัวทุก ๆ 
ระยะความยาว 30 เมตร ความกว้างของรอยต่อต้องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และตัดขาดตลอด   ความหนา
ของพื้นคอนกรีต ระหว่างรอยต่อจะต้องมเีหล็กเดือย (Dowel Bar) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร 
ยาว 40 เซนติเมตร และวางห่างกันทุก ๆ  ระยะ 30 เซนติเมตร เหล็กเดือยจะต้องมีปลายข้างหนึ่งฝังยึดแน่นกับ
พื้นคอนกรีต และจะต้องจัดให้มีปลายอีกข้างหนึ่งสามารถขยายตัวตามแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องใส่แผ่นวัสดุขยายตัวที่ร่องของรอยต่อเพื่อการขยายตัว และแผ่นวัสดุขยายตัวที่
น ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM D-1751 โดยมีความกว้างเท่ากับความหนาของพื้น 
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คอนกรีตแล้วเจาะรูตามต าแหน่งของเหล็กเดือย เมื่อคอนกรีตมีอายุครบให้ขุดหรือตัดส่วนบนของแผ่นวัสดุ
ขยายตัวนี้ออก ให้มีความลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตร แล้วอุดด้วยสารขยายตัวป้องกันน้ าซึม  
    - รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contruction Joints) มีวิธีท าหลายวิธี คือ  
   ก. วิธีใช้เลื่อยตัด 
   ต าแหน่งที่จะตัดรอยต่อบนพื้นผวิจราจรจะต้องอยู่บนเหล็กเคลือบ และต้องท าเครือ่งหมาย
โดยต่อเส้นบนคอนกรีต ในขณะที่คอนกรีตหมาดอาจจะใช้เหล็กแหลมขีดก็ได้ แต่ไม่ให้ลึกลงไปในผิวคอนกรีต
เกิน 0.2 เซนติเมตร เลื่อยที่ใช้ตัดท ารอยต่อจะต้องเป็นชนิดที่เคลือ่นย้ายได้ง่าย การตัดจะต้องตัดให้ตรงใบเลื่อย
ที่ตัดต้องคม และสามารถตัดเม็ดหินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตได้ ถ้าใบเลื่อยเป็นชนิดหล่อเลี้ยงด้วยน้ าจะต้องฉีด
น้ าตลอดเวลาในขณะที่ตัด เมื่อตัดเสร็จแล้วให้เป่าเศษปูน และน้ าออกให้สะอาดโดยใช้เครื่องเป่าลม ถ้าเป็นใบ
เลื่อยชนิดที่ไม่ต้องใช้น้ าหล่อเลี้ยง เมื่อตัดเสร็จต้องท าความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลม รอยตัดจะต้องมีขอบคม
และหินไม่หลุดออกมา ขนาดความกว้างและความลึกของร่องรอยตัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบโดยทั่วไป
ควรจะท าการตัดผิวคอนกรีตได้ ภายหลังจากเทคอนกรตี ประมาณ 8 ช่ัวโมง และตัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะ
เกิดการแตกร้าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื้นคอนกรีต ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวตามขอบรอย
ตัดให้ท าการปิดรอยตัดแล้วตัดใหม่ในบริเวณใกล้เคียงโดยต้องอยู่เหนือเหล็กเดือยด้านที่เคลื่อนตัวได้ (Free 
End) และต้องอยู่ภายในเวลาดังกล่าวข้างต้น ถ้าในกรณีตัดลึกไม่ได้ตามต้องการ หรือมีเศษปูนอุดอยู่ไม่สามารถ
ใช้ลมเป่าออกได้ อนุญาตให้ตัดซ้ าอีกครั้งในรอยเดิมได้ ก่อนที่จะท าการเทผิวช่องจราจรข้างเคียง จะต้องอุด
รอยต่อให้เรียบร้อย  
   ข. วิธีอย่างอ่ืน  
   เช่น ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นฝัง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะ
ด าเนินการได้ ต้องท าการอุดรอยต่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทคอนกรตีในช่องจราจรข้างเคียงหรอืก่อนทีเ่ปิดให้รถ
ผ่าน  
   - รอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joints) ในกรณีที่ต้องหยุดเทคอนกรีต 
เกินกว่า 30 นาที จะต้องท ารอยต่อตรงที่คอนกรีตหยุดเททันที การท ารอยต่อเนื่องจากการก่อสร้างนี้ จะต้อง
เป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด ในการแต่งผิวจะต้องให้ระดับของคอนกรีตตามแนวรอยต่อสูงเท่ากับระดับผิว
พื้นในบริเวณใกล้เคียงรอยต่อ จะต้องอยู่ห่างจากรอยต่อตามขวางที่ใกล้ที่สุดอยู่ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ถ้าน้อย
กว่า 3.00 เมตร ไม่ต้องท ารอยต่อเนื่องจากการก่อสรา้ง แต่ให้ท าการตัดหรือรื้อคอนกรีตทีเ่ทเกินทิ้งออกให้หมด 
และถือรอยต่อนั้นเป็นรอยต่อที่จะท าการก่อสร้างต่อไป  
   - รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints) การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด 
วิธีการก่อสร้างให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการก่อสร้างรอยต่อเพื่อการหดตัว ส่วนการตัดรอยต่อให้ใช้เลื่อย
กระท าเช่นเดียวกัน การตัดรอยต่อจะตัดเมื่อใดก็ได้หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แต่จะต้องตัดก่อนที่จะเปิด
การจราจร ในการวางเหล็กเดือย (Tie Bar) ระหว่างกลางของรอยต่อจะต้องมีขนาดระยะห่างและความสู ง
เป็นไปตามแบบแปลน และมีแคร่คอยรับเหล็กและยึดบังคับให้อยู่ในต าแหน่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กล้มใน
ขณะที่เทคอนกรีต  
    1.4.4 การแต่งผิวคอนกรีต  
   - หลังจากเทคอนกรีตลงบนช้ันรองพื้นทาง และจะต้องเกลี่ยคอนกรีตด้วยเครื่องเกลี่ย
คอนกรีต เครื่องเกลี่ยคอนกรีตต้องปฏิบัติงานได้ 2 อย่างในขณะเดียวกัน คือ ท าให้คอนกรีตยุบตัวแน่น และ 
แต่งหน้าคอนกรีตให้เรียบด้วยเหล็กปาดคอนกรีตตัวหน้า (Front Screen) ต้องตั้งสูงกว่าตัวหลังเล็กน้อย 
(ประมาณ 0.5 เซนติเมตร) เพื่อให้เหล็กปาดตัวหลังกดให้คอนกรีตยุบตัวจากนั้นก็ท าการเขย่าคอนกรีตด้วย 
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เครื่องจักร เพื่อให้เนื้อคอนกรีตแน่นและไม่เกิดรโูพรงเครื่องจักรแต่งผวิต้องมีประสทิธิภาพเหมาะสมกบังานทีจ่ะ
ปฏิบัติ เช่น หากผิวของคอนกรีตต้องลาดเพื่อระบายน้ า เหล็กปาดคอนกรีตทั้งตัวหน้าและตัวหลังต้องปรับให้
เข้ากับลักษณะงานได้ เป็นต้น และต้องคอยตรวจควบคุม อย่าให้คอนกรีตที่อยู่หน้าเหล็กปาดมากไป เพราะ
อาจจะท าให้คอนกรีตไหลผ่านเหล็กปาด ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตไม่สม่ าเสมอ การตั้งเหล็กปาดหากไม่ถูกต้อง
บางครั้งเหล็กปาดจะครูด ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตเป็นบ่อได้  
   - การแต่งผิวด้วยแรงคน คือ ใช้เครื่องแต่งผิวที่ใช้แรงคนงาน 2 คนจับที่ปลายคนละข้าง
ของคานไม้หรือคานเหล็กส าหรบัปาดคอนกรีต ซึ่งติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือนมีความเรว็ ประมาณ 15,000 รอบต่อ
นาที เพื่อเขย่าปาดคอนกรีตให้ยุบตัวแน่น และคนงาน 2 คน ที่ถือด้ามอยู่จะดันคานไม้หรือคานเหล็กที่ปาด
คอนกรีตเคลื่อนตัวไปข้างหน้าช้า ๆ โดยพยายามคุมให้มีคอนกรีตอยู่หน้าคานไม้ หรือคานเหล็กปาดหนาไม่
มากกว่า 2 นิ้ว ตลอดความกว้างของผิวคอนกรีตที่เทน้ าหนักของคานไม้หรือคานเหล็กปาดคอนกรีตต้องไม่น้อย
กว่า 20 กิโลกรัมต่อความยาวของคานหนึ่งเมตร และต้องท าให้มั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงกดจาก คนงานทั้ง 
2 คน ได้ด้วยการดันปาดเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดันไป พร้อมๆ กัน และให้หมั่นยกคานกระแทกคอนกรีตไปด้วย
ก็จะเพิ่มให้คอนกรีตยุบตัวและแน่นมากข้ึน  
   - การปรับแต่งระดับผิวคอนกรีต หลังจากแต่งผิวคอนกรีตด้วยเครื่องจักรหรือแรงคนแล้ว 
คอนกรีตบางส่วนอาจลอดผา่นคานไม้หรอืคานเหล็กปาดคอนกรตีมาได้ ซึ่งจะท าให้เกิดคลื่นบนผิวหน้าคอนกรีต
ต้องท าการปรับแต่งระดับผิวคอนกรีตอีกครั้ง โดยการใช้เกรียงเหล็ก (Scraping Straight Edge) ที่ยาว
ประมาณ 3.00 เมตร ใบเกรียงต้องแข็งคมพอที่จะตัดคอนกรีตส่วนที่สูงกว่าออกได้ การท างานให้คนยืนอยู่ขอบ
ข้างแนวถนนแล้วใช้เกรียงเหล็กปาดหรือดันตัดคอนกรีตส่วนที่เกินออกในแนวที่ขนานกับศูนย์กลางถนน และ
ขยับเกรียงไปข้างหน้าครั้งละครึ่งความยาวของเกรียง  
   - การแต่งผิวคอนกรีตช้ันสุดท้ายเป็นการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบเพื่อให้มีแรง    
เสียดทานระหว่างพื้นคอนกรีตกับยางล้อรถ ให้ท าภายหลังจากแต่งผิวและปรับแต่งระดับผิวคอนกรีตเรียบร้อย
แล้ว โดยใช้กระสอบป่านชุบน้ าให้เปยีกลากสัมผัสกับผิวหน้าคอนกรตี เพื่อให้เกิดผิวหยาบเป็นเส้นตรงขวางแนว
ถนน เมื่อมีเศษปูนติดกระสอบป่านจนอาจท าให้การแต่งผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อย จะต้องน ากระสอบป่าน
ออกมาท าความสะอาดเสียก่อนจงึจะลากต่อไปได้ เมื่อลากกระสอบป่านทาผิวหน้าคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องท า
ความสะอาดตามขอบรอยต่อต่างๆ และใช้เกรียงลบมุมรัศมี ประมาณ 0.6 เซนติเมตร ตามขอบคอนกรีตที่ติด
กับแบบหล่อเพื่อป้องกันขอบคอนกรีตบิ่นเมื่อแกะแบบ  
   - การบ่มคอนกรีต เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัวต้อง
ป้องกันมิให้ผิวหน้าคอนกรีตถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน โดยการท าหลังคาคลุมหรือวิธีการอื่น ใดที่
เหมาะสมซึ่งไม่ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตเสียหายได้ และเมื่อพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หรือคอนกรีตแข็งตัวแล้ว 
จะต้องด าเนินการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ ต่อไปนี้  
     ** ใช้กระสอบป่าน 2 ช้ัน วางทับเหลื่อมกันไมน่้อยกว่า 15 เซนติเมตร แล้วรดน้ าให้ 
กระสอบป่านชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  
     ** ใช้น้ าสะอาดบ่ม โดยก่อขอบให้มีน้าขังอยู่เหนือผิวหน้าคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5 
เซนติเมตร ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน  
     ** ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วใช้
น้ าสะอาดรดทรายให้ชุ่มอมน้ าอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน  
     ** ใช้น้ ายาบ่มคอนกรีต (Curing Compound) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน 
ASTM C 309-74 หรือ AASHTO 148-78 (Liquid Membrane Forming Compounds for Curing 
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Concrete Type 2 White Pigmented) พ่นโดยใช้เครื่องพ่นบนผิวคอนกรีตในขณะที่น้ าบนผิวคอนกรีตที่เท
ระเหยออกหมด เครื่องพ่นนี้มีลักษณะเป็นคานวางบนแบบหล่อข้างถนนทั้งสอง มีหัวพ่นตามแนวคานตลอด  
เต็มหน้ากว้างของถนน มีอัตราการพ่นเคลือบผิวหน้าคอนกรีตสม่ าเสมอและสามารถควบคุมอัตราของสารเคมีที่
พ่นได้ สารเคมีจะเก็บไว้ในถังบนเครื่องพ่นซึ่งจะต้องมีเครื่องกวนอยู่ตลอดเวลาที่หัวพ่น จะต้องมีที่  บังลมด้วย 
การพ่นให้พ่นทับผิวคอนกรีต 2 ช้ัน โดยมีอัตราการพ่นแต่ละช้ัน ตามค าแนะน าของผู้ผลิต ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้
ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อยูเอสแกลลอน การพ่นด้วยเครื่องขนาดเล็กอนุญาตให้
ใช้เฉพาะตามขอบถนนและตรงทางแยกเท่านั้น ถ้าส่วนไหนพ่นบางกว่าปกติให้พ่นทับอีกช้ันภายในเวลา 30 
นาที ภายใน 3 ช่ัวโมง หลังจากการพ่นเสร็จแล้วถ้าเกิดมีฝนตกหนักหรือภายในเวลา 10 วัน หากผิวหน้าของ
น้ ายาบ่มคอนกรีตถูกท าลายลง เนื่องจากเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องท าการฉีดพ่นน้ ายาบ่มคอนกรีตทับช้ าใหม่
ในบริเวณที่ถูกท าลายไปนั้น  
   - การบ่มด้วยข้างแผ่นคอนกรีตให้เริ่มทันทีที่ถอดแบบหล่อคอนกรีตออกผู้รับจ้างจะต้องท า
การบ่มคอนกรีตบริเวณข้างแผ่นที่ถอดแบบออกไปแล้ว และต้องท าไหล่ถนนช่ัวคราวข้ึนเพื่อป้องกันวัสดุหรือ
ทราย ซึ่งรองอยู่ใต้พื้นคอนกรีตหลุดออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ห้ามคนหรือยวดยานใช้ถนนเว้นแต่จ าเป็น 
เช่น จะต้องตัดรอยต่อหรือทดสอบความคลาดเคลื่อนของระดับผิวถนน  
   - การทดสอบความคลาดเคลื่อนระดับผิวจราจร ทดสอบโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 3 เมตร ตรง
ปลายทั้งสองข้างติดกลอ่งเหล็กสูง 0.3 เซนติเมตร ให้ท าการทดสอบระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ให้ใช้ ไม้บรรทัดที่
มีกล่องหนุนทั้งสองปลายนี้วางทาบตามยาวของผิวคอนกรีตที่เท เมื่อผิวตรงไหนสูงโดนไม้บรรทัดก็ให้ใช้เครื่อง
ขัดผิวคอนกรีตขัดให้ต่ าลง การขัดจะต้องระมัดระวังไม่ให้เม็ดหินหลุดออกมา ในส่วนที่สูงจนไม่สามารถขัดได้ให้
ทุบพื้นคอนกรีตในช่วงนั้นออกหมดทั้งแผ่นแล้วท าการหล่อใหม่  
   - การป้องกันความเสียหายของพื้นจราจรแบบคอนกรีต  
   - ต้องจัดหาแผงกั้นการจราจร ป้ายเครื่องหมายการจราจรตลอดจนยามเฝ้า เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ยวดยานว่ิงข้ึนมาบนถนนคอนกรีตที่สร้างใหม่ ในขณะเวลาที่บ่มอยู่จะต้องจัดทางช่ัวคราว หรือพื้นถนนที่
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนให้ยวดยานสามารถว่ิงผ่านไปมาได้ ในส่วนที่เป็นทางแยกเวลาจะหล่ อพื้น 
จะต้องจัดท าสะพานช่ัวคราวข้ามสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร เพื่อให้ยวดยานว่ิงข้ามได้ เมื่อเอา
สะพานออกจะต้องปกคลุมผิวคอนกรีตด้วยดินหนา 15 เซนติเมตร เพื่อกันความกัดกร่อนผิวเนื่องจากยวดยาน
ผ่าน  
   - ที่หน่วยงานก่อสร้างต้องจัดเตรียมกระสอบป่านคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 
ไว้เพื่อใช้ในโอกาสที่ฝนตกขณะเทคอนกรีตจะได้คลุมผิวที่เทไปแล้ว  
   - ห้ามยวดยานว่ิงบนผิวจราจรที่สร้างเสร็จ จนกว่าการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตแสดงว่า
คอนกรีตสามารถรับแรงได้ โดยมีค่า Modulus of Rupture ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
   1.4.5 การอุดรอยต่อ  
   - รอยต่อทุกชนิดต้องอุดภายหลังจากระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสุดสิ้นลงแล้ว และก่อนที่
จะยอมให้ยวดยานว่ิงผ่าน  
   - ก่อนท าการอุดรอยต่อต้องตกแต่งรอยต่อให้เรียบร้อยถูกต้องตามแบบท าความสะอาด
ช่องว่างของรอยต่อจนสะอาดปราศจากฝุ่นเศษปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต ปล่อยไว้จนแห้งปราศจากความช้ืนและ
น้ าแล้วแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนจึงจะด าเนินการอุดได ้
   - วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM.D-190 หรือ 
ASTM.D-185 หรือวัสดุยางแอสฟัลต์ หรือวัสดุส าเร็จอื่นใดที่สามารถป้องกันน้ าซึมลงไปในรอยต่อได้  
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   - วัสดุที่อุดรอยต่อต้องไม่มากจนไหลเยิ้มข้ึนมาบนพื้นถนน หรือน้อยเกินไปจนไม่สามารถ
ป้องกันน้าซึมได้  
  1.5 รายละเอียดเพ่ิมเติม  
    1.5.1 คอนกรีตที่ใช้ท าผิวจราจรจะผสมที่สถานที่ก่อสร้าง หรือใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 
(Ready Mixed Concrete) ก็ได้ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้วิธีช่ังน้ าหนักแล้วน ามาผสมตามอัตราส่วน
ที่ก าหนด และต้องจัดหาผู้ที่มีความช านาญในการตั้งแบบเทคอนกรีตและแต่งผิวให้เพียงพอ  
   1.5.2 ให้ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมซึ่งหมุนไม่เกิน 30 รอบต่อนาที และให้ใช้เวลาผสม
หลังจากใส่วัสดุทุกอย่างลงในเครื่องแล้วไม่น้อยกว่า 1 นาที เวลาเทคอนกรีตออกจากเครื่องให้เทด้วยความ
ระมัดระวังและเทคอนกรีตออกให้หมดแล้วจึงเริ่มผสมใหม่ได้  
   1.5.3 การขนส่งคอนกรีตจากแหล่งผลิตกลาง (Central Mixing Plant) ให้ขนส่งโดยใช้ 
รถบรรทุกคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตแข็งตัวเกาะกัน คอนกรีตบนรถบรรทุกต้องหมุน ตลอดเวลาโดยมี
ความเร็วระหว่าง 2-6 รอบต่อนาที  
   1.5.4 การผสมคอนกรีตโดยใช้ Truck Mixing ให้ผสมวัสดุตามข้อก าหนดโดยผสมแห้งแล้ว
น ามาเติมน้ า ณ สถานที่ที่จะเทคอนกรีต ในระหว่างเริ่มผสมจะต้องหมุนโม่ด้วยอัตราความเร็ว สม่ าเสมอไม่น้อย
กว่า 50 รอบต่อนาที เพื่อคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันก่อน เมื่อคอนกรีตคลุกเข้ากันดีแล้ว ให้ลดความเร็วลงได้ด้วย
ความเร็วระหว่าง 4-15 รอบต่อนาที  
   1.4.5 ความกว้างของผิวจราจรที่ท าการเทคอนกรีตให้เทได้กว้างเพียงหนึ่งช่องจราจร และ
ไม่ควรกว้างเกิน 8 เมตร  
   1.4.6 ถ้ามีฝนตกในระหว่างเทคอนกรีตจะต้องป้องกันไม่ให้น้ าฝนไหลลงผสมกับคอนกรีตที่
ก าลังเท  
   1.4.7 ต้องท าการทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกวันที่มีการเท 
คอนกรีตอย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน ถ้าหากการเทคอนกรีตไม่ครบวันหรือเทไม่ติดต่อกันโดยตลอดให้ท าการ
ทดสอบทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีต  
   1.4.8 ต้องท าการเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่เทเพื่อน าไปทดสอบความแข็งแรง การเก็บ 
ตัวอย่างคอนกรีตต้องเก็บจากคอนกรีตที่เทลงในแบบหล่อคอนกรีตแล้ว และแจ้งต าแหน่งไว้ให้ละเอียด  
   1.4.9 ต้องไม่เปิดการจราจร จนกว่าก าลังของคอนกรีตมีค่าได้ตามก าหนด และเมื่อได้ท า
การถมไหล่ถนนเรียบร้อยและบดอัดจนแน่นตามข้อก าหนดในแบบแปลนแล้ว  
2. มาตรฐานงานผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
  แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมายถึง วัสดุที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม 
(Aggregate) กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ที่โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete 
Mixing Plant) โดยการควบคุมอัตราส่วนผสมและอุณหภูมิตามที่ก าหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
งานบูรณะและบ ารุงทางโดยการปูหรอืเกลีย่แต่งและบดทบับนช้ันทางใด ๆ  ที่ได้เตรียมไว้และผ่านการตรวจสอบ
แล้วให้ถูกต้องตามแนว ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ  
   2.1 มาตรฐานอ้างถึง  
    2.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2109 – 57: มาตรฐานวัสดุมวลรวม
ส าหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Aggregates for Asphalt Concrete)  
    2.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2122-57: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack 
Coat)  
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    2.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2217-57: มาตรฐานการทดสอบ
แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ (Marshall)  
    2.1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 851:แอสฟัลต์ซีเมนต์ส าหรับงานทาง 
   2.2 วัสด ุ 
    2.2.1 แอสฟัลต์ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุชนิดของแอสฟัลต์ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้แอสฟัลต์ 
ซีเมนต์ AC 60-70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.851: แอสฟัลต์ซีเมนต์ส าหรับงานทาง การใช้
แอสฟัลต์อื่น ๆ หรือแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารใด ๆ นอกเหนือจากนี้ต้องมีคุณภาพเท่าหรือดีกว่า 
ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ได้จากกรม     
โยธาธิการและผังเมืองเป็นกรณีไป ส าหรับปริมาณการใช้แอสฟัลต์ ซีเมนต์โดยประมาณ  
    2.2.2 วัสดุมวลรวม ให้เป็นไปตาม มยผ. 2109 – 57: มาตรฐานวัสดุมวลรวม ส าหรับงาน
แอสฟัลต์คอนกรีต (Aggregates for Asphalt Concrete)  
   2.3 การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  
    2.3.1 ก่อนเริ่มงานไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตต่อผู้ควบคุมงาน แล้วให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุที่จะใช้จากแหล่งที่ระบุในเอกสารการ
ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือหน่วยงานที่เช่ือถือได้รวมทั้งส่ง
เอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตมาพร้อมกันเพื่อท าการตรวจสอบด้วย หรือผู้รับจ้างอาจร้อง
ขอให้หน่วยงานที่เช่ือถือได้เป็นผู้ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ก็ได้ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น  
    2.3.2 คุณภาพทั่วไปของวัสดุที่จะใช้ท าแอสฟัลต์คอนกรีตให้เป็นไปตามข้อ 2 ส่วนขนาด
คละและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ 
    2.3.3 ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
    2.3.4 กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือท าการ
ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) 
ซึ่งมีขอบเขตต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมงานน้ันๆ กรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นควรให้ก าหนดขอบเขตของ
สูตรส่วนผสมเฉพาะงานแตกต่างไป ก็สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  
    2.3.5 ในการผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณ
แอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่ก าหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะ
ถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด ผู้รับจ้าง
จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น  
    2.3.6 ผู้รับจ้างอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อน  
    2.3.7 กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือก าหนด
สูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  
    2.3.8 การทดสอบและตรวจสอบ การออกแบบสว่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีตทกุครั้ง หรือทุก
สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
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   2.4 เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง  
    เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะน ามาใช้งาน จะต้องมีสภาพใช้งานได้ดี โดยจะต้อง
ผ่านการตรวจสอบและตรวจปรับ โดยผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้าง  จะต้อง
บ ารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  
    2.4.1 โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ผู้รับจ้างควรมี
โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งตั้งอยู่ในสายทางที่ก่อสร้าง หากจ าเป็นอาจตั้งอยู่นอกสายทางภายในระยะ
ขนส่งเฉลี่ย 80 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน 2 ช่ัวโมง หรือตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่ก าหนด โรงงานผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตนี้ควรมีก าลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า 60 ตันต่อช่ัวโมง โดยจะเป็นแบบชุด 
(Batch Type) หรือแบบส่วนผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต เพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ าเสมอตรง
ตามสูตรส่วนผสม เฉพาะงานโดยมีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อก าหนดด้วย โรงงานผสมต้องมีหอ้งปฏิบัติการทดสอบ
ให้อยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นการท างาน ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากห้องนั้นได้ และต้องจัดหา
เครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีสภาพดี และจะต้องอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่างการก่อสร้างได้โรงงานผสมนี้จะต้องมีสภาพใช้งานได้ดี  
   2.5 การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง  
     2.5.1 การเตรียมสถานท่ีตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุ  
    สถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุจะต้องเหมาะสม มีบริเวณกว้างพอที่จะด าเนินการได้
โดยสะดวก นอกจากนั้นจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าดี อันจะเป็นการป้องกันมิให้มีน้ าท่วมกองวัสดุได้ พื้นที่
ส าหรับกองวัสดุที่น ามาใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุไม่พึงประสงค์ เช่น วัชพืช สิ่งสกปรก อื่นๆ ควรรอง
พื้นด้วยวัสดุหินหรือปูด้วยแผ่นวัสดุที่เหมาะสม สถานที่กองวัสดุจะต้องราบเรียบได้ระดับพอควร การกองวัสดุ
แต่ละขนาดจะต้องกองแยกไว้อย่างชัดเจน โดยการกองแยกให้ห่างกันตามสมควร หรือท ายุ้งกั้นไว้เพื่อป้องกัน
วัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด แต่ละขนาดไม่ให้ปะปนกัน หรือปะปนกับวัสดุไม่พึงประสงค์อื่น ๆ การกองวัสดุต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเกิดการแยกตัวโดยการกองวัสดุเป็นช้ัน ๆ สูงช้ันละไม่เกินความสูง
ของกองวัสดุกองเดี่ยว ๆ เมื่อเทจากรถบรรทุกเทท้ายคันหนึ่งๆ ถ้าจะกองวัสดุช้ันต่อไปจะต้องแต่งระดับยอด
กองให้เสมอ และไม่ควรกองวัสดุสูงเป็นรูปกรวย  
    2.5.2 การเตรียมมวลรวมและวัสดุผสมแทรก  
    กองวัสดุที่ใช้ทุกชนิด จะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้วัสดุเปียกน้ าฝน โดยการกองวัสดุใน
โรงที่มีหลังคาคลมุหรอืคลมุด้วยผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอืน่ๆ ที่เหมาะสม หรือโดยวิธีอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ควบคุมงาน วัสดุที่ใช้ทุกชนิดเมื่อป้อนเข้าโรงงานผสม ต้องไม่มีความช้ืนเกินก าหนด ตามข้อแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิตโรงงานผสมที่ใช้งานนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้โรงงานผสมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มยผ. 2131 – 57 
: มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)มวลรวมที่ใช้แต่ละชนิดก่อนน าไปใช้งานจะต้องบรรจุ
อยู่ในยุ้งหินเย็นแยกกันแต่ละยุ้ง และการผสมมวลรวมแต่ละชนิดจะต้องด าเนินการโดยผ่านยุ้งหินเย็นเท่านั้น 
ห้ามน ามาผสมกันภายนอกยุ้งหินเย็น ในทุกกรณีวัสดุ ผสมแทรกหากน ามาใช้จะต้องแยกใส่ยุ้งวัสดุผสมแทรก
โดยเฉพาะ การป้อนวัสดุผสมแทรกจะต้องแยกต่างหากโดยไม่ปะปนกับวัสดุอื่น ๆ และจะต้องป้อนเข้าห้องผสม
โดยตรง  
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    2.5.3 การเตรียมแอสฟัลต์ซีเมนต์  
    แอสฟัลต์ซีเมนต์ในถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส 
เมื่อผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 159±8 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิที่
แอสฟัลต์ซีเมนต์มีความหนืด170±20 เซนติสโตกส์ (Centistokes) หรือมี อุณหภูมิตรงตามที่ระบุไว้ในสูตร
ส่วนผสมเฉพาะงาน การจ่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ไปยังห้องผสม จะต้องเป็นไปโดยต่อเนื่องและมีอุณหภูมิ ตามที่
ก าหนดสม่ าเสมอตลอดเวลา  
    2.5.4 การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง  
    เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ที่น ามาใช้งานต้องมีสภาพ
ใช้งานได้ดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและหรือตรวจปรับตามรายการและวิธี การที่กรมโยธาธิการและ      
ผังเมืองก าหนด และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ก่อน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีจ านวน
พอเพียงที่จะอ านวยให้การก่อสร้างช้ันทางแอสฟัลต์คอนกรีต ด าเนินไปโดยต่อเนื่องไม่ติดขัดหรือหยุดชะงัก 
และในระหว่างการก่อสร้างจะต้องบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอด ระยะเวลาท างาน  
3. มาตรฐานงานผิวจราจรแบบลูกรัง  
   วัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร” หมายถึง วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ซึ่งน ามา
เสริมบนช้ันรองพื้นทางเพื่อใช้เป็นผิวจราจร  
   3.1 มาตรฐานอ้างถึง  
    3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2203 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อ
หาค่า ซี.บี.อาร์. (C.B.R.)  
    3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2205 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อ
หาค่าขีดเหลว (LiquidLimit : L.L.)  
    3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2206 - 57: มาตรฐานการทดสอบเพื่อ
หาค่าขีดพลาสติก (PlasticLimit : P.L.)  
    3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2208 - 57: มาตรฐานการทดสอบหา
ขนาดเม็ดของวัสดุ(Sieve Analysis)  
    3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2209 - 57: มาตรฐานการทดสอบหา
ความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใช้เครื่องมือทดสอบหาความสึกหรอ (Los 
AngelesAbrasion) ส าหรับงานทาง  
   3.2 คุณสมบัต ิ 
    3.2.1 ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้ หรือวัชพืชอื่นๆ  
    3.2.2 ขนาดวัสดุใหญ่สุดต้องไม่โตกว่า 5 เซนติเมตร  
    3.2.3 ขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 2/3 ของขนาดผ่านตะแกรง เบอร์ 40 
ตาม มยผ. 2208 - 57:มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve Analysis)  
    3.2.4 ค่ า ขีดเห ลว (Liquid Limit) ไม่ ม ากกว่าร้อยละ 35 ตาม  มยผ . 2205 - 57: 
มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลว (Liquid Limit : L.L.)  
    3.2.5 ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) อยู่ในระหว่าง 4 - 11 ตาม มยผ. 
2206 - 57:มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าขีดพลาสติก (Plastic Limit : P.L.)  
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    3.2.6 ค่าจ านวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไม่มากกว่า    ร้อย
ละ 60 ตาม มยผ. 2209 - 57:มาตรฐานการการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ  (Coarse 
Aggregates) โดยใช้เครื่องมือทดสอบหาความสึกหรอ (Los Angeles Abrasion) ส าหรับงานทาง  
 

บทท่ี 3 
การส ารวจเบื้องต้น 

 
1. การส ารวจเส้นทาง  
   1.1 ความหมาย และความมุ่งหมายของการส ารวจ  
   การส ารวจเส้นทางคือ การส ารวจข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา
ประกอบการออกแบบต่อไป เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด  
   ความมุ่งหมายของการส ารวจเส้นทางก็เพื่อน าข้อมูลต่าง ๆ จากการส ารวจมาใช้ในการออกแบบ
และน าข้อมูลเส้นทางแต่ละแนวมาเปรียบเทียบหาความเหมาะสม และน าแนวทางที่ดีที่สุดไป ท าการส ารวจข้ัน
รายละเอียดต่อไป  
   1.2 องค์ประกอบท่ีท าให้เส้นทางต้องเปลี่ยนแปลงส าหรับถนน  
   คือ สภาพภูมิประเทศ เช่น ที่ราบ ที่ทางเนิน และที่ที่เป็นภูเขา รวมทั้งการระบายน้ า และคุณภาพ
วัสดุของบริเวณนั้น  
    1.2.1 พ้ืนท่ีราบ  
    อาจจะมีการเปลีย่นแนวทางเพื่อใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทางยุทธศาสตร์ หรอืหลกีเลี่ยงพื้นที่
มีราคาแพง การขยายเขตทางในอนาคต รวมทั้งความสะดวกสบายในการขับข่ี  แนวทางจะต้องหลีกเลี่ยง
สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ เช่น วัด โรงเรียน โบสถ์ ป่าช้า  
    1.2.2 ทางเนิน  
    จะต้องพิจารณาถึงปัญหาน้ าท่วมตรงจุดที่ต่ า ปัญหาในการก าหนดเปอร์เซ็นต์ของความ
ลาดของแนวทางและบริเวณที่ต่ าสุดของตีนเนินก็จะมีปัญหาน้ าหลาก ซึ่งปกติจะมีทางน้ าผ่าน และตรงที่เป็น
ความลาดของเนิน จะมีปัญหาการกัดเซาะของน้ า และปัญหาน้ าใต้ดิน ซึ่งจะท าให้คันทาง พังทลายลงได้  
    1.2.3 ทางภูเขา  
    ถ้าเป็นแนวทางที่ตัดตามไหล่เขาก็จะมีทั้งงานดินตัด และดินถม ถ้าเป็นแนวทางตามสัน 
เขาดินตัดและดินถมก็อาจจะมีน้อย ทางเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับแนวทาง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเส้นช้ัน ความสูง 
และงานดินตัด ก็อาจจะมีมาก ซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายจากการเลื่อนไถลของช้ันดินลงมาปิด  ทางจราจร
ตลอดจนการร่วงหล่นของดินและหิน  
    1.2.4 ป่า และทุ่งนา  
    จะมีการขุดและถม เพื่อให้ได้ตามองค์ประกอบของการออกแบบระบบระบายน้ า  ซึ่ง
จะต้องสร้างสะพานและวางท่อขนาดต่างๆ  
   1.3 ล าดับขั้นการส ารวจเส้นทาง  
    1.3.1 การส ารวจขั้นต้น 
    เป็นการส ารวจแบบกว้าง ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น   
แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ การส ารวจภาคพื้นดิน  
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    จุดประสงค์ของการส ารวจในขั้นน้ีคือ  
    1) ให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด และสั้นที่สุด  
    2) เพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุดจากที่ก าหนดข้ึนหลาย ๆ แนว  
    3) จากการตรวจสอบเส้นช้ันความสูง จะสามารถหาความลาดชันที่จะต้องใช้ได้  
    4) ทราบสภาพของภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยาที่แนวทางผ่าน  
    5) สามารถส ารวจปริมาณการจราจรบริเวณที่แนวทางผ่าน  
    1.3.2 การส ารวจขั้นต้นเพ่ือหาแนวทางท่ีแท้จริง  
    คือ การส ารวจข้ันตอนที่ ช่างส ารวจจะต้องเริ่มท าเริ่มแรก เป็นการท า Survay เพื่อ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่างหยาบ ๆ  
 

บทท่ี 4 
การออกแบบงานทาง 

 
1.ความหมาย  
   การออกแบบงานทาง คือ การตัดสินใจเลือกรูปแบบของทางที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะมีประเภทและ 
ลักษณะที่ เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท้องถ่ิน ผู้ออกแบบทางที่ดีจะต้องท าการส ารวจเก็บข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องให้มากที่สุด และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาออกแบบตามหลักวิชาการ การออกแบบทาง
หรือถนนที่ดี จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าว ซึ่งผู้ออกแบบนอกจาก
จะต้องส ารวจ เก็บข้อมูลที่จ าเป็นทางวิศวกรรม และข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่แล้วยังต้องค านึงถึงความ
ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถนนด้วย  
2. ขั้นตอนในการออกแบบถนน  
   2.1 การออกแบบถนนให้ออกแบบตามประเภทมาตรฐานถนน 4 ช้ันทางดังกล่าว แต่ในการ
ปฏิบัติในพื้นที่จริง อาจมีข้อจ ากัดบางประการ จึงมีข้อแนะน าดังนี ้ 
     - กรณีมีปัญหาแนวเขตทางให้ลดความกว้างของไหล่ทาง ตามความเหมาะสมตาม
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (0.90 เมตร) หากมีความกว้างต่ ากว่าที่
ก าหนดให้พิจารณาเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ ยกเว้นกรณีจ าเป็น  
     - กรณีลักษณะโครงการเป็นถนนในหมู่บ้าน เช่น โครงการถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  ให้
ออกแบบเป็นผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร เป็นอย่างน้อย  
   2.2 ผิวจราจรและไหล่ทาง ต้องเป็นผิวเรียบหรือผิวถาวร เช่น ผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีต        
เสริมเหลก็ ชนิดผิวจราจรเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัปริมาณจราจร เว้นแต่ถนนที่ต้องด าเนินการก่อสร้าง แบบเป็น
ข้ันตอน (Stage Construction) เนื่องจากอาจมีปัญหาอยู่ในพื้นดินอ่อน หรือกรณีงบประมาณจ ากัด แต่
ต้องการยืดระยะทางก่อสร้างให้ได้ตามเป้าหมาย อาจก่อสร้างผิวทางและไหล่ทางเป็นชนิดผิวไม่ถาวร เช่น ผิว
ลูกรังบางส่วนหรือทั้งหมดได้ แต่ต้องมีผิวทางชนิดถาวรเริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการ ไปหาจุดสิ้นสุดโครงการ 
    2.3 การออกแบบด้านเรขาคณิต โครงสร้างทาง และองค์ประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม  
มาตรฐานการออกแบบวิศวกรรมการทาง  
   2.4 การออกแบบโครงสร้างถนน ให้ค านึงถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ความแข็งแรง
ของพื้นดินเดิม และวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในท้องถ่ิน  
 



-15- 
   2.5 การออกแบบบางพื้นที่ อาจจะต้องออกแบบโครงสร้างทางเป็นกรณีพิเศษ เช่น การป้องกัน
การเลื่อนไหลของคันทางบนดินอ่อนหรือถนนเลียบติดคลอง, แม่น้ า, หรือการป้องกันการกัดเซาะคันทาง  
   2.6 การออกแบบถนนเพื่อการท่องเที่ยวต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น ศาลา จุดชมวิว         
ที่จอดรถ ภูมิทัศน์สองข้างถนน ป้ายแนะน าต่างๆ  
3. ขั้นตอนการจัดท าแบบแปลนถนน  
   การจัดท าแบบแปลนเป็นข้ันตอนด าเนินการหลังจากมีการส ารวจเก็บข้อมูลในสนามแล้ว โดยน า
ข้อมูลมาก าหนดรายละเอียดแบบแปลน ซึ่งประกอบด้วย  
   3.1 แผนที่สังเขปของโครงการก่อสร้างนั้น ๆ  
     -แสดงแผนที่เส้นทาง สารบัญระวางแผนที่และแสดงทิศให้ชัดเจนในแบบแปลน  
   3.2 สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง  
     - แสดงสารบัญและรายการประกอบแบบก่อสร้าง  
     - แสดงรายการประกอบแบบก่อสร้าง  
   3.3 รูปตัดโครงสร้างถนน  
     - แสดงรูปตัดโครงสรา้งถนน และรูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม (กรณีก่อสร้าง
บนถนนเดิม)  
     - รายการประกอบแบบ และตารางแสดงค่าลาดตัดคันทาง (Back Slope) และลาดถม     
คันทาง (Side Slope)  
   3.4 ผังบริเวณและแปลน สะพานหรือท่อระบายน้ าข้างทาง (ถ้ามี)  
     - แสดงเส้นระดับช้ันความสูง (Contour Line) ในบริเวณที่จะท าการก่อสร้างสะพาน 
พร้อมทั้งแสดงต าแหน่งสิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า โครงสร้างถาวรต่าง ๆ และแนวเขตที่ดินของเอกชนหรือ ส่วน
ราชการอื่นๆ ตามความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดครอบคลุมบริเวณข้ึนไปทางต้นน้ า และลงไปด้านท้ายน้ าตาม
ความเหมาะสมทางวิศวกรรม นอกจากนี้จะต้องแสดงแนวถนนเชิงลาดคอสะพานทั้งหัวและท้ายสะพาน แสดง
ทิศทางการไหลของกระแสน้ า แสดงต าแหน่งหมุดของจุดต้ังกล้อง (POT.) ด้านหัว และด้านท้ายสะพาน พร้อม
เขียนก ากับค่าสถานีวัด (Station) แสดงหมุดอ้างอิง (RP.) ฝั่งละ 3 จุด เป็นอย่างน้อย และแสดงต าแหน่งหมุด
หลักฐานทางระดับ (BM.) พร้อมค่าระดับให้ชัดเจน  
   3.5 แนวทางการเช่ือมต่อถนนหรือสะพาน (ถ้ามี)  
     - แสดงแบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของการเช่ือมต่อของถนนหรือ 
สะพาน ให้เห็นรายละเอียดการเช่ือมต่อทั้งสองด้าน  
   3.6 แบบแปลนแนวทางและรูปตัดตามยาว  
     - แสดงรายละเอียดการออกแบบทางเรขาคณิต รูปร่าง ทิศทางของเส้นทาง โดยมี 
รายละเอียดดังนี ้ 
      ** แนวเส้นทางและรายละเอียดภูมิประเทศ รวมถึงหมุดหลักฐานอ้างอิงต่างๆ  
      **รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับดินเดิม ระดับถนนเดิม ระดับผิวจราจรที่จะ
ท าการก่อสร้าง รายละเอียดโค้งราบ โค้งดิ่ง ระดับน้ าสูงสุด ต าแหน่งโครงสร้างระบายน้ า ต าแหน่งป้ายจราจร   
ในการออกถนน นอกจากจะต้องออกแบบให้ถูกต้องตามหลักด้านวิศวกรรมการทางแล้วยัง จะต้องค านึงถึงด้าน
ความปลอดภัยผู้ใช้ถนนด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของ 20 อุบัติเหตุให้น้อยที่สุด 
เช่น การติดตั้งก าแพงกันชน (Concrete Barrier) การติดตั้งราวกันชน (Steel Barrier) การติดตั้งป้ายเตือน
ป้ายห้าม หรือสิ่งที่เป็นการป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้ถนน หรือผู้ที่อยู่ข้างทาง  



บทท่ี 5 
การประมาณราคาและการค านวณราคากลางงานทาง 

 
1. ความหมาย  
   การประมาณราคา คือ การคิดราคาของการก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน 
เข่ือน ฯลฯ ซึ่งต้องมีความละเอียด รอบคอบ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ประมาณราคา เพื่อให้ได้ราคาที่
เหมาะสม และใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างจริง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ราคากลาง” ซึ่งทางราชการใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจก าหนดค่าจ้าง ในการจัดจ้าง ตามระเบียบการพัสดุฯ  
2. การประมาณราคา  
   ภายหลังจากการเก็บข้อมูล ส ารวจและออกแบบ จนได้ข้อสรุปการก่อสร้างถนนหรือการบูรณะ
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ข้ันตอนต่อไป คือ การประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อจดัเตรียมงบประมาณการก่อสร้างซึ่งใน
การประมาณราคาน้ัน เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ใช้ค่า Factor F ค านวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ 3 ประเภท คือ งานอาคาร งานทางและ
งานชลประทาน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศเปลี่ยนแปลงค่า Factor F เป็นคราวๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ดอกเบี้ย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประมาณการต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและใช้ค่า Factor F ให้ถูกต้อง
ด้วยการประมาณการค่าก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ  
   2.1 แบบรวบยอด  
   การประมาณราคาแบบรวมยอดส่วนมากมักใช้กับประเภทงานสร้างอาคาร โดยคิดราคารวมยอด
ทั้งค่าแรงงานและค่าวัสดุที่ใช้จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ซึ่งราคารวมยอดนี้ ผู้รับเหมาได้คิดรวมค่าวัสดุ และ
ค่าแรงงานไว้แล้ว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถเปรียบเทียบราคารวม ที่ผู้เสนอราคาแต่ละราย
เสนอ และพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคาร่วมต่ าสุด  
   2.2 แบบราคาต่อหน่วย  
   การประมาณราคาต่อหน่วยส่วนมากใช้กับงานที่ไม่ทราบปริมาณจ านวนที่แน่นอน เช่น งานถนน
ขนาดใหญ่ เข่ือน สนามบิน งานฐานรากอาคาร เพราะมีลักษณะงานแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดคือ งาน 
ขุดดิน งานเทคอนกรีต และงานกลบดินฐานราก ซึ่งการจ่ายเงินให้กับผูร้บัจา้งจะจ่ายตามหน่วยจ านวนหรือตาม
ปริมาตรที่ท าได้จริง การก าหนดแบบราคาต่อหน่วยผูเ้สนอราคาจะแสดงรายการของปรมิาตรงานแต่ละอย่างแต่
ละชนิด และคูณด้วยราคาต่อ 1 หน่วย ของงานประเภทนั้นๆ ผลคูณที่ได้รับจึงเป็นราคาปริมาตรงานแต่ละ
รายการ เมื่อรวมยอดของทุกรายการแล้วจะเปน็ราคารวมของงานทั้งหมดซึ่งผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาคัดเลือกรายที่
เสนอราคารวมต่ าสุดการท าสัญญางานก่อสร้าง ส่วนมากมักใช้การประมาณราคาก่อสร้างทั้งสองแบบกล่าวคือ 
ถ้าเป็นงานก่อสร้างที่สามารถกระท าได ้โดยสะดวก ไม่มีข้อยุ่งยากหรือเป็นงานซับซ้อนมากนักจะใช้สัญญาแบบ
รวมยอด แต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างถนน ซึ่งมีการขุดดิน การถมดิน หรือการท าไหล่ถนน จะใช้สัญญาแบบราคาต่อ
หน่วย เพราะจะทราบยอดของแต่ละรายการว่ามีปริมาตรเท่าใด และผู้เสนอราคาคิดราคาสมเหตุ สมผล 
สอดคล้องกับราคากลางหรือไม่  
   2.3 สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)  
   สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คือ สัญญาที่มีค่างานตามสัญญาสามารถปรับเพิ่มข้ึน หรือลดลง
ได้ตามสูตรการค านวณบนพื้นฐานของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง หากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมี การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการก่อสร้าง ณ เดือนส่งมอบงานเปรียบเทียบกับเดือนเปิดซองประกวดราคา มีค่าเปลี่ยนแปลง ท าให้
ค่า K ที่ค านวณตามสูตรมีค่าสูงกว่าร้อยละ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับเงินชดเชยจากผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าค่า K มีค่าต่ ากว่า
ร้อยละ 4 ผู้รับจ้างจะถูกเรียกเงินคืน รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก “คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน 



-17- 
ก่อสร้าง (ค่า K)” ส านักงบประมาณ การประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนนั้น ผู้ประมาณราคาจะต้องถอด
แบบจากรายการรูปแบบแปลนที่ออกแบบไว้ ตามจ านวนวัสดุแต่ละประเภทเป็นจ านวน/หน่วย เท่าใด และ
ตรวจสอบราคากลาง (ต่อหน่วย) จากหน่วยราชการหรือราคา ณ พื้นที่ที่จะท าการก่อสร้าง เพื่อค านวณเป็น
ราคารวมแต่ละประเภท ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์การก่อสรา้งของพาณิชย์จังหวัดและ
ส านักงบประมาณ ให้ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการระดับอ าเภอก าหนด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ ว 2252 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 ส าหรับเทศบาล 
องค์การบริหารสว่นจังหวัด ไม่มีหนังสือสั่งการ ก าหนดแนวทางไว้เป็นการเฉพาะ จึงอาจพิจารณาถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับ ดังกล่าวโดยอนุโลม  
 

บทท่ี 6 
การควบคุมงาน 

 
1. การควบคุมงาน  
   ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องมีความรู้ความช านาญในการก่อสร้างถนน และเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาและตามมาตรฐานก าหนด หากผู้ควบคุมงาน
ประพฤติมิชอบ ไม่เคร่งครัดในหน้าที่ ปล่อยปละละเลย หรือร่วมมือกับผู้รับ ลดขนาด  ปริมาณ หรือคุณภาพ
ของวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้ถนนไม่มีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้ผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน 
และราชการเสียหาย การก าหนดข้ันตอนการด าเนินการ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ และข้อสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน  ก่อสร้างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ขั้นตอนการด าเนินการของช่างผู้ควบคุมงาน มีดังนี ้ 
   2.1 การเตรียมตัวของช่างควบคุมงาน  
     2.1.1 เตรียมสภาพร่างกายให้มีความพรอ้มทีจ่ะท างานภาคสนาม หากมีโรคประจ าตัว เช่น 
โรคภูมิแพ้ ควรเตรียมยาป้องกันและรักษาโรคให้พร้อม เป็นต้น  
     2.1.2 เตรียมสภาพจิตใจให้มีความหนักแน่น ไม่อ่อนไหวง่าย พร้อมที่จะแก้ปัญหา 
อุปสรรคและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  คณะกรรมการตรวจการจ้าง      
ผู้รับจ้างและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  
     2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และยึดจรรยาบรรณที่หน่วยงานก าหนด  
     2.1.4 ใฝ่หาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  
   2.2 การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ  
     2.2.1 จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดข้อก าหนดการก่อสร้าง สัญญาจ้าง ประกาศ 
ประกวดราคา (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา) และเอกสารแนบท้ายสัญญาอื่นๆ เช่น แบบมาตรฐานต่างๆ 
เป็นต้น  
     2.2.2 จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบรายงานประจ า วัน แบบรายงาน
ประจ าสัปดาห์ แบบรายงานประจ าเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง แบบทดสอบความแน่นใน
สนาม (Field Density Test) แบบการค านวณค่าระดับแบบการค านวณ ปริมาณงานดิน แบบการส่งงาน   
เป็นต้น  
 



-18- 
     2.2.3 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมงาน ได้แก่ เครื่องมือ  ชุด
ส ารวจ เพื่อตรวจสอบแนวและระดับ เป็นต้น  
   3.3 ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบท้ายสัญญา หากมีข้อความใดขัดแย้ง
หรือคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที  
   3.4 ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างจริงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่หรือ
ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา อยู่ในบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง  
   3.5 ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
   3.6 จัดท าแผนผังการควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     3.6.1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุช่ือต าแหน่ง)  
     3.6.2 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ  
     3.6.3 แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว  
     3.6.4 แผนปฏิบัติงาน  
     3.6.5 รายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 
      3.6.6 ส าเนาค าสั่งและหนังสือสัง่การที่ส าคัญ  
   3.7 ควบคุมให้ผู้รบัจ้างติดตั้งป้ายระบรุายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ณ 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการใหป้ระชาชนทั่วไปทราบ  
   3.8 ระหว่างการก่อสร้าง ควรให้ผูร้ับจ้างจัดท าและติดตัง้ป้ายเตือนระบุเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยวดยาน คนเดินเท้า และผู้ทีป่ฏิบัติงานในภาคสนาม  
   3.9 ควบคุมให้ผู้รบัจ้างเกบ็ตัวอย่างวัสดุตามข้ันตอนที่มาตรฐานก าหนด เพื่อน าไปทดสอบในห้อง
ทดสอบ ในระหว่างการกอ่สร้างหากมีข้อสงสัยว่าวัสดุที่น ามาใช้ไม่ตรงกับตัวอย่างวัสดุที่เคยน าส่งห้องทดสอบให้
เก็บตัวอย่างวัสดุน้ันไปท าการทดสอบใหม่ หรือพบว่าคุณภาพวัสดุไม่ได้มาตรฐาน ให้สั่งระงบัการน าวัสดุน้ันไป
ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี ้งานวัสดุช้ันโครงสร้างทาง ควรท าการเกบ็ตัวอย่างทกุ ๆ 1-3 กิโลเมตร ของวัสดุที่น ามา
กองไว้บรเิวณที่ก่อสร้าง ส าหรับงานเหล็กท าการสุ่มเกบ็ตัวอย่างทุก ๆ 100 เส้นต่อหนึ่งตัวอย่างทกุขนาดและ
ชนิดของเหล็กเส้น  
   3.10 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน เรือ่งหน้าที่ของช่างควบคุมงานอย่างเคร่งครัด ดังนี ้ 
     3.10.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  
     - ตรวจและควบคุมงานทกุวันโดยให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อก าหนดต่าง ๆ  
     - สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เตมิ หรือลดปริมาณงานตามที่เหน็สมควรและตามหลัก 
วิชาการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรปูรายการละเอียดและข้อก าหนด (หากไมเ่ป็นไปตามแบบรูปรายการ และ
ข้อก าหนดต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาทันที)  
     - ถ้าผู้รบัจ้างไม่ปฏิบัติตามให้สัง่หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่ 
กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รบัจ้างยินยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ และรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทันท ี 
     3.10.2 หากผู้รบัจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน ให้ท าหนงัสอืแจ้งเตอืนผูร้ับจ้างให ้เรง่รัด
ด าเนินการกอ่สร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และรายงานให้กรรมการตรวจการจ้างผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อทราบ
และพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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     3.10.3 สั่งพักงาน 
     - ในกรณีทีป่รากฏว่าแบบรูปรายการข้อก าหนดขัดแย้งกัน  
     - หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานน้ันจะเป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด 
ข้อก าหนดแต่เมือ่ส าเรจ็แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง  
     - หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ด ี 
     - หรือไม่ปลอดภัย  
     - เมื่อสั่งพกังานแล้ว ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที  
     3.10.4 จดบันทึกการปฏิบัตงิานของผู้รบัจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานอย่างนอ้ย 2 ฉบับ รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทกุสปัดาห์ และเกบ็รักษาไว้
เพื่อมอบให้แกเ่จ้าหน้าที่พสัดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยให้ถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผู้มหีน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป  
     3.10.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของผูร้ับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญา ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ ดังนี้  
       - ในวันก าหนดลงมือท างานของผู้รบัจ้างตามสญัญา 
       - และในวันส่งมอบงานแต่ละงวด  
   3.11 เป็นผูร้วบรวมเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนพัสดุ  
ข้อเสนอแนะส าหรับช่างผู้ควบคุมงาน  
   1. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการงานก่อสร้าง อยา่เก็บปัญหาน้ันไว้โดยล าพัง ให้รีบท า
รายงานปญัหาอปุสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อทราบและพิจารณาหา      
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่เริม่ต้นได้อย่างทันท่วงที  
   2. การสั่งหยุดงาน ต้องสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมเีหตผุล และรายงานคณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบทันท ี 
   3. เป็นผู้ตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหว่างระยะเวลาประกันสัญญา หาก
พบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งช ารุดเสียหายใหร้ีบรายงานผูบ้รหิารท้องถ่ิน เพื่อจะได้แจ้งให้ผูร้ับจ้างซ่อมแซม แก้ไข
โดยเร็ว  
 

บทท่ี 7 
การตรวจรับ 

 
1.การตรวจรับ/ ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง  
   โดยทั่วไปสัญญาการก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นงวด ๆ โดยก าหนดรายละเอียดของงานพร้อมกับ
เงื่อนไขของการจ่ายเงิน แต่การตรวจรับหรือตรวจการจ้างงานแต่ละงวด  คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนมาก
จะใช้วิธีซักถามรายละเอียดกับผู้ควบคุมงาน โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดของงวดงาน ตามสัญญาก่อนซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญท าให้เกิดความไม่รอบคอบ และงานก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้าไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น 
เพื่อใหก้ารตรวจรบัหรือการตรวจการจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องด าเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ มหีน้าที่โดยสรปุดังนี้  
   1.1 ตรวจสอบรายงานประจ าสัปดาห์เปรียบเทียบกับแบบรปูรายการก่อสร้างและข้อก าหนดใน
สัญญา  
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   1.2 รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของช่างผู้ควบคุมงาน  
   1.3 หากมีปญัหาหรือข้อสงสัยใหอ้อกตรวจงาน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลกัวิชาช่างหรือ 
มาตรฐานงานให้พิจารณาแก้ไข เพิ่มเตมิ หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ผู้รบัจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน และเสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติต่อไป  
   1.4 ให้ตรวจผลงานที่ผูร้ับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับจากวันทีผู่้รบัจ้างขอสง่มอบงาน ให้
แต่ละงวด หากไมส่ามารถด าเนินการได้ต้องมีเหตุผลประกอบเรือ่ง และให้ท าการตรวจการจ้างโดยเร็วต่อไป  
   1.5 เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องใหล้งนามในใบตรวจการจ้าง แต่หากพบว่าผลงาน ไม่เป็นไป
ตามสัญญา ให้รายงานผู้บรหิารทอ้งถ่ินและผูร้ับจ้างทราบเพือ่พิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป  
   1.6 หากกรรมการตรวจการจ้างบางรายไม่ตรวจรับงาน จะตอ้งท าความเห็นแย้งไว้เป็นหลกัฐาน 
แล้วเสนอผูบ้รหิารทอ้งถ่ินพจิารณาสัง่การต่อไป  
 

บทท่ี 8 
การตรวจสอบและบ ารุงรักษาถนน 

 
1. การตรวจสอบและบ ารุงรักษาถนน  
   ถนนที่เปิดใช้งานแล้ว จ าเป็นต้องมีการดูแลรักษาให้มสีภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีร่องรอยการช ารุด 
เสียหายหรือเป็นหลุมบ่อ ทั้งบรเิวณผิวทางและไหล่ทางควรรีบด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดมิ เพื่อ 
มิให้เกิดความเสียหายลกุลามตอ่ไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเป็น 2 ประการ คือ  
   1.1 ความเสียหายในด้านการใช้งาน (Functional Failure) เช่น ผิวถนนเป็นคลื่นขรุขระท าให้
การสญัจรผ่านไปมาไมส่ะดวก ต้องใช้ความเร็วต่ า  
   1.2 ความเสียหายด้านโครงสร้าง (Structure Failure) เช่น ผิวถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ พื้นทางดิน  
คันทางทรุด สาเหตกุารช ารุดของถนนมีหลายประการ เช่น เนื่องจากความบกพร่องในขณะก่อสร้าง ใช้วัสดุ มี
คุณภาพไม่เหมาะสม การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมคอนกรีตหรือแอสฟลัต์ที่ใช้ ท าผิวทาง
ไม่เหมาะสม ยานพาหนะมีน้ าหนักบรรทุกเกินกว่าถนนที่ออกแบบไว้จะรับน้ าหนักได้ดินคันทางออ่นมาก เพือ่ให้
การบริหารจัดการบ ารุงรักษาถนนที่มอียู่เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จึงควรมีการศึกษาและก าหนดวิธีการ
บ ารุงรักษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้ 
     1) การศึกษาความเสียหายต่อผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต  
     2) การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
     3) การแยกประเภทการบ ารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเทา้  
     4) การด าเนินการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเท้า  
2. การศึกษาความเสียหายต่อผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต  
   2.1 ความเสียหายต่อผิวถนนลาดยาง การช ารุดของถนนลาดยางอาจเนือ่งมาจากการล้าของ   ผิว
ถนน การทรุดตัวในช้ันดินคันทาง พื้นทางหรือผิวทาง เกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงสร้างทาง 
สังเกตได้จากรอยยุบและการทะลักของดินในบรเิวณใกลเ้คียง ก่อนท าการซ่อมแซมจะต้องพิจารณาให้ละเอียด
จึงจะแก้ไขได้ผลด ีโดยสามารถแบง่ประเภทความเสียหายได ้8 ประเภท ดังนี ้ 
     1) ผิวถนนแตกลายหนังจระเข้ (Alligator Crack)  
     2) เกิดหลุมบอ่บนผิวถนน (Pot Hole)  
     3) ผิวทางทรุดเป็นร่องตามแนวล้อ (Ruts)  
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     4) ทางช ารุดเนื่องจากแรงเฉือน (Shear Failure)  
     5) ผิวถนนแตกตามความยาว (Longitudinal Cracks)  
     6) ผิวถนนเกิดการเยิ้ม (Bleeding)  
     7) การทรุดตัวในดินลกึ (Deep Foundation Consolidation)  
     8) รอยแตกผลสะท้อนจากผิวทางช้ันล่าง (Reflection Cracking)  
   2.2 ความเสียหายต่อผิวถนน  
   การช ารุดของผิวทางคอนกรีตมสีาเหต ุ2 ประการคือ ประการแรก เกิดในตัวคอนกรีตเอง เช่น ใช้
ส่วนผสมไม่เหมาะสม มปีูนซเีมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้มีความแกร่งไมพ่อ ใช้น้ าไม่สะอาดผสมคอนกรีต มี
สารเคมีปะปน การเสริมเหล็กผิดต าแหน่ง ประการทีส่อง เกดิจากพื้นทางดินคันทางไม่แข็งแรงพอเพียงเมื่อมี
น้ าหนักยานพาหนะบดทบัท าใหเ้กิดการเสียหาย เช่น การอดัทะลัก (Pumping and Blowing) เกิดรอยแตก
บริเวณมมุและรอยต่อของแผ่นคอนกรีต ประเภทความเสียหายแบ่งออกได้ ดังนี ้ 
     1. ความแข็งแกร่งของคอนกรีต (Durability of Concrete)  
     2. ผิวหน้าคอนกรีตหลุดล่อน (Scaling)  
     3. รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)  
     4. รอยแตกเนื่องจากเหล็กเดือยฝงัยึดแน่น (Frozen Dowel Bars)  
     5. รอยแตกเนื่องจากการห่อตัว (Warping Cracks)  
     6. รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ า (Contraction Cracks)  
     7. การอัดทะลัก (Pumping and Blowing)  
     8. ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสร้างไม่แข็งแรง (Structural Breaking)  
     9. ผิวทางโกง่แตกเพราะการขยายตัว (Blowup)  
     10. การเคลื่อนตัวในช้ันใต้ดินลึก (Deep Foundation Movement)  
     11. รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints)  
     12. การบดอัดของล้อเฉพาะแนว (Channelized Traffic)  
   เมื่อช่างหรือผู้มหีน้าทีร่ับผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาการเสียหายต่อถนนผิวทางลาดยางและ ผิวทาง
คอนกรีตแล้ว สามารถน ามาวิเคราะหห์าสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข โดยอาจจะต้องด าเนินการ แก้ไขซ่อมแซม
ทันทีในกรณีที่มีความเสียหายมาก หรอืหากเป็นความเสียหายเล็กนอ้ย อาจจัดเกบ็เป็นข้อมูลเพื่อจัดหา
งบประมาณซ่อมแซมในภายหลงั  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบหรือได้รบัแจ้งถึงความเสียหายของผิวถนน ทางเดิน และ
ทางเท้าแล้ว ให้ผูท้ี่มีหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการบันทกึข้อมลูความเสียหาย แล้วพิจารณาว่าสมควร ท าการ
ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน หรอืรวบรวมข้อมลูเพือ่ใช้ในการแยกประเภทการบ ารุงรักษาถนน ทางเดิน และทางเท้า
ต่อไป  
4. การแยกประเภทการบ ารุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า  
   การแยกประเภทการบ ารงุรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า จะท าให้ผูท้ี่มหีน้าทีร่ับผิดชอบสามารถ
ประเมินความเสียหายที่เกิดข้ึนตามล าดับความส าคัญและเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มอียู่ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการบ ารงุรักษาต่อไป โดยแบ่งการบ ารุงรักษา
ได้เป็น 4 ประเภทดงันี ้ 
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   4.1 งานบ ารุงรักษาปกติ  
   หมายถึง งานบ ารุงรักษาถนนที่ท าเป็นประจ าตลอดเวลา เพือ่ให้ถนนอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและ
เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายลุกลามเพิ่มข้ึน เช่น งานปรับสภาพถนนลูกรงั งานซ่อมแซมหลมุบอ่ ถนน         
รอยแตกต่างๆ ที่ผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต รวมทัง้งานซ่อมบ ารุงไหล่ทาง ทางเดินและทางเท้า  
   4.2 งานบ ารุงรักษาถนนตามก าหนดเวลา  
   หมายถึง งานบ ารุงรักษาถนนตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อเป็นการต่ออายุให้ถนนอยู่ใน สภาพที่ใช้
การได้นานข้ึน เช่น งานฉาบผิวแอสฟลัต์ งานเสรมิผิวลูกรงั และงานบรูณะถนนผิวแอสฟลัต์ หรือผิวคอนกรีต  
   4.3 งานบ ารุงพิเศษ  
   หมายถึง งานบ ารุงรักษาถนนโดยการเสรมิแต่งป้องกันถนนที่ช ารุดเกินกว่างานซ่อมบ ารงุปกติ
สามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้ถนนยังคงสภาพเดิม ขนาดและความแข็งแรงทัดเทียมกับตอนก่อสร้าง แต่ไม่ได้
หมายถึง งานทีจ่ะท าให้ดีข้ึนหรือแข็งแรงกว่าเดิม ได้แก่ งานปรับระดบัผิวถนนโดยการซ่อมแซมผิวแอสฟลัต์ 
งานซ่อมไหลท่าง ทางเดินและทางเท้า ทางเช่ือมและเกาะกลางถนน  
   4.4 งานบ ารุงฉุกเฉิน  
   หมายถึง งานซอ่มบ ารุงถนนที่ช ารุดเสียหายมาก ให้สามารถเปิดใช้งานในข้ันแรกได ้รวมถึงงาน
ซ่อมบ ารุงให้ถนนมีสภาพเหมือนเดมิหรือเปิดใช้งานได้ เช่น การซ่อมแซมถนนทีเ่สียหาย อันเกิดจากอทุกภัย 
งานแก้การลื่นไถลอันเกิดจากผิวจราจรมีความฝืดลดต่ าลงจนท าให้เกิดอันตรายกบัยวดยานที่สญัจรไปมา    
เป็นต้น  
   4.5 การด าเนินการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเท้า  
   การด าเนินการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเท้าจะกระท าข้ึนได้ต้องได้รับการพิจารณาหา
สาเหตุจากความเสียหายที่เกิดข้ึนก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อผูท้ี่มีหน้าทีร่บัผิดชอบไดป้ระเมินความเสียหายแล้ว
สามารถศึกษาหาวิธีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ ดังต่อไปนี ้ 
   วิธีการซ่อมแซม บ ารุงถนนลาดยาง (แยกออกเป็นความเสยีหายที่เกิดข้ึนบ่อยครัง้) แบ่งได้ 4 
ลักษณะ พร้อมวิธีการซ่อมแซม ดังนี ้ 
   1. รอยแตกแบบหนังจระเข้ ได้แก่ รอยแตกที่ต่อเนื่องกันเปน็ตารางเล็กๆ คล้ายหนังจระเข้ หรือ
ลวดตาข่ายสาเหตุของรอยแตกแบบนีเ้กิดจากการทรุดตัวมากเกินไปของถนนที่ก่อสร้างบนดินคันทางหรือบน
ช้ันส่วนล่างของพื้นทางที่ไม่มีเสถียรภาพ ความไม่มีเสถียรภาพและการรบัน้ าหนักไม่ได้นั้น เป็นผลเนือ่งมาจาก
พื้นทางและดินคันทางอิม่ตัว  
   วิธีการซ่อมแซมแบบถาวร คือ  
   1.1 ขุดเอาผิวและพื้นทีท่ี่ช ารุดออกใหล้ึกทีสุ่ดเท่าที่จ าเป็น จนถึงช้ันแน่นแข็ง และให้ขุดขยาย 
ออกไปด้านข้างอีกข้างละ 30 เซนติเมตร รอบๆ บรเิวณที่แตกร้าว  
   1.2 ถ้าน้ าเป็นสาเหตุแห่งการช ารุดให้จัดระบบระบายน้ าใหม่  
   1.3 ให้แทคโคท (Tack Coat) บรเิวณผนังข้างของหลุมทกุดา้น  
   1.4 เพื่อให้ผลงานที่ดีให้กลบซ่อมหลุมด้วยวัสดุผสมยางแบบผสมร้อนจากโรงงานชนิดืความ
หนาแน่น(Dence Grade) แล้วเกลี่ยแต่งด้วยความระมัดระวังอย่าให้ส่วนผสมแยกตัว  
   1.5 ถ้าหลุมทีซ่่อมลึกเกิน 15 เซนติเมตร การบดทับต้องท าทีละช้ันใหท้ั่วถึง การบดอัดให้ท าด้วย
เครื่องมือทีม่ีขนาดเหมาะสมกับงาน  
   2. รอยแตกท่ีรอยต่อของพ้ืนทาง ได้แก่ รอยแตกตรงขอบรอยต่อที่มลีักษณะเป็นรอยตะเข็บ ซึ่ง
เป็นการแยกขอบรอยต่อระหว่างขอบพื้นทางกบัไหลท่างสาเหตุที่ท าใหเ้กิดการแตกแยกระหว่างไหลท่างกบั 
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พื้นทางนี้อาจเกิดจากวัสดสุ่วนที่อยู่ในไหล่ทางบรเิวณนั้น สภาวะเปียกแล้วแห้ง แห้งแล้วเปียก สลับกันไปอยู่
ตลอดเวลา กรณีนี้เป็นกรณีทีเ่กิดข้ึนได้จากไหลท่างสูงกว่าพืน้ทาง ท าให้การระบายน้ าไม่ดีหรือเกิดจากการ
ยุบตัวของขอบพื้นทาง  
   วิธีการซ่อมแซมคือ ถ้าน้ าเป็นสาเหตุ ข้ันแรกสิง่ที่ต้องท าคือ การปรบัปรุงระบบระบายน้ าไม่ให้ขัง
ในรอยต่อแล้วจงึท าการซ่อมรอยแตกต่อไป  
   3.รอยแตกท่ีเกิดจากการหดตัว เป็นรอยแตกทีเ่ช่ือมโยงติดต่อกันเป็นตารางใหญ่ๆ โดยมมีุม 
ค่อนข้างแหลมยาว สาเหตทุี่ท าใหเ้กิดรอยแยกแตกแบบนี้ เป็นการยากที่จะทราบได้ว่ารอยแตกนั้น เกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงทางปรมิาตรของตัวพื้นทางหรือจากตัวคันทาง มีบ่อยครั้งทีเ่กิดจากการ เปลี่ยนแปลงทาง
ปริมาตรของส่วนผสมละเอียดที่มีอยู่ในยางผสม ซึ่งมีแอสฟัลต์ที่มีความซึมได้น้อยผสม อยู่เป็นจ านวนมาก ถ้าไม่
มีการจราจรผ่านไปมาช่วยในการบดทับแล้วจะท าให้เกิดการแตกแบบนี้ได ้ 
   วิธีการซ่อมคือ อุดรอยต่อด้วยยางมะตอยน้ าและสาดทบัด้วยผิวทางแบบเซอรเ์ฟสทรีตเมนต์ 
หรือฉาบผิวแบบสเลอรี่ซลิใหเ้ต็มหน้าถนน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
     (1) กวาดและใช้เครื่องอัดลมเป่าส่วนทีห่ลุดออกจากรอยแตกและผิวหน้าของผิวถนน    ให้
หมด  
     (2) ราดผิวหน้าของพื้นทางและรอยแตกด้วยน้ าให้ทั่ว  
     (3) เมื่อผิวหน้าดังกล่าวมีความช้ืนสม่ าเสมอดีแล้วและไม่มีน้ าเหลืออยู่ให้แทคโคทด้วยยาง 
อีมัลช่ันผสมกับน้ าด้วยอัตราส่วน 1: 1 โดยปรมิาตร  
   ขั้นตอนการเตรียมผสมสเลอรี่ซิล  
     (1) เทยางที่เตรียมไว้ อุดรอยแตกและเกลี่ยแต่งด้วยไม้กวาดและหากมีรอยแตกมากให้สาด 
สเลอรีซ่ิลให้เตม็ผิวหน้าถนน  
     (2) เมื่อส่วนผสมสเลอรีซ่ิลระเหยได้ที่แล้วให้ปผูิวแบบเซอร์เฟสทรีตเมนตเ์ต็มหน้าถนน  
   4. การเกิดร่องล้อบนพ้ืนทาง ได้แก่ การทรุดตัวของผิวทางไปตลอดความยาวของร่องล้อ เมื่อดู
ตามขวางจะเป็นรูปคล้ายราง 2 รางไปตามแนวถนนสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวหรือการเคลื่อนที่ออกไปข้างๆ 
ของวัสดุในช้ันที่อยู่ใต้ผิวถนนซึ่งอาจจะมีช้ันเดียวหรือหลายช้ันเมื่อมีการจราจรว่ิงผ่าน หรืออาจจะเกิดจากแรง
กดของน้ าหนักของผิวถนนเอง แม้แต่ถนนลาดยางที่สร้างเสร็จใหม่ๆ ก็อาจจะ  เกิดข้ึนได้ หากการบดทับใน
ระหว่างการก่อสร้างน้อยไปนอกจากนี้อาจจะเกิดจากวัสดุในช้ันใต้ผิวทางมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่อยู่ตัว   
ท าให้รับน้ าหนักไม่ได้  
   วิธีการซ่อมคือ ให้ปรับระดับพื้นที่เกิดร่องล้อด้วยยางผสมร้อนจากโรงงาน และปูทับด้วยยาง  
ผสมร้อนจากโรงงานอีกช้ันหนึ่งบางๆ ล าดับขั้นตอนในการซ่อมมีดังนี้คือ  
     (1) ให้วัดหาบริเวณที่เกิดการทรุดตัวด้วยไม้บรรทัดหรอืเชือกขึงระดบั ให้ขีดวงรอบบริเวณ
ที่จะต้องท าการเสรมิระดบัไว้ 
     (2) พ่นแทคโคท (0.25 – 0.75) ลิตร/ 1 ตารางเมตร ด้วยยางอีมลัชันที่ผสมน้ าด้วย
อัตราส่วน 1: 1 โดยปริมาตร  
     (3) ให้เกลี่ยผิวถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตแบบความหนาแน่นให้เต็มร่องล้อที่ทรุดตัวด้วย   
เครื่องปู  
     (4) บดอัดด้วยรถบดล้อยาง  
     (5) ปูทับด้วยยางผสมรอ้นจากโรงงานผสมยางด้วยช้ันบางๆ 
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   วิธีการซ่อมแซมบ ารุงถนนคอนกรีตนั้น สามารถซ่อมแซมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตโดยยังไม่
จ าเป็นต้องท าการรื้อคอนกรีตเดิมทิ้ง เพียงแต่ต้องท าความเข้าใจในการใช้แอสฟัลต์คอนกรีตในการบ ารุงรักษา
ถนนคอนกรีตเสียก่อน 
ความส าคัญของแอสฟัลต์คอนกรีตในการบ ารุงรักษาถนนคอนกรีต  
   แอสฟัลต์สามารถใช้ในการอุดรอยต่อและรอยแตกของถนนคอนกรีตได้ อีกทั้งแอสฟัลต์คอนกรีต
ยังสามารถยกระดับถนนคอนกรีตเดิมได้และช่วยในการซ่อมพื้นที่ที่เกิดความเสียหายเป็นรอยแตกขนาดเล็กให้
สามารถใช้งานต่อไปได้ ตลอดจนปิดผิวหน้าของถนนที่ช ารุด ประโยชน์ของแอสฟัลต์ และแอสฟัลต์คอนกรีตที่
น ามาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตมีดังนี้  
   1. การอุดรอยต่อและรอยแตก จ าเป็นต้องยารอยต่อและรอยแตกด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 
ป้องกันไม่ให้น้ าจากผิวทางซึมลงไปที่พื้นทาง ซึ่งหากน้ าสามารถซึมลงไปในช้ันพื้นทางแล้วจะก่อให้เกิดความ
เสียหายกับช้ันพื้นทางท าให้ความสามารถในการรับก าลังของช้ันพื้นทางลดลงส่งผลกระทบกับการรับก าลังกับ
ช้ันผิวถนนคอนกรีตได้ในการยาแนวรอยต่อและรอยแตก จะต้องท าความสะอาดรอยต่อและรอยแตกก่อนด้วย
เครื่องเซาะร่องหรือเครื่องก าจัดทราย เพื่อช่วยให้สะดวกในการท างานของเครื่องอัดลม ควรมีหัวฉีดที่ได้ขนาด
พอดีสามารถเป่าเข้าไปในร่องรอยแตกที่ต้องการซ่อมแซม ในการยาแนวรอยต่อจะต้องให้วัสดุเข้าไปอุดรอย
แตกอย่างพอดี ถ้าใช้วัสดุยาแนวรอยแตกแบบร้อนในการอุดรอยแตกที่ลึก วัสดุยาแนวรอยแตกจะยุบตัวเมื่อเยน็
ตัวลง จ าเป็นที่จะต้องใส่วัสดุยาแนวรอยแตกเพิ่มอีก เพื่อให้ได้ระดับกับผิวถนนคอนกรีตพอดีในการยาแนวรอย
แตกผิวถนน ทางว่ิงอีกช่องทางมักจะเปิดให้มีการจราจรปกติ ดังนั้น จึงเป็นวิธีที่ดีต่อพนักงานซ่อมบ ารุงจะเริ่ม
ยาแนวรอยแตกจากกึ่งถนนออกไปหาขอบถนน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดข้ึนได้จากการหันหลังให้
ยวดยานที่ว่ิงไปมาหากจ าเป็นต้องเปิดใช้ถนนภายหลังยาแนวรอยแตกทันทีจะต้องป้องกันไม่ให้วัสดุที่ใช้ยาแนว
รอยแตกหลุดออก เพราะแรงที่กระท าจากล้อรถที่แล่นผ่านไปมา แก้ไขโดยการโรยทรายละเอียด ข้ีเลื่อยหรือ
วัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันลงที่รอยต่อและรอยแตก  
   2. การท าชั้นผิวถนนลาดยางใหม่ทับถนนคอนกรีตเดิม (Overlay) เป็นการบ ารุงรักษา และ
แก้ไขปัญหาความช ารุดเสียหายต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนหลายแห่งบนพื้นถนนคอนกรีต  
   วิธีการแก้ไขท่ีให้ผลดี คือ การปูทับผิวหน้าถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต เช่น ถนน
คอนกรีตที่บิดงอผิดรูป อาจท าใหก้ลบัเรยีบได้ดังเดิมโดยการใช้แอสฟัลต์คอนกรตีผสมรอ้นปูทบัหน้าผิวหน้าของ
ผิวถนนที่หลุดร่อน การท าช้ันผิวถนนทับหน้าทางเดิมสามารถแก้ไขปัญหาการลื่นไถลได้ด้วย โดยทั่วไปการท า
เช่นนี้ เรียกว่า การก่อสร้างมากกว่าการซ่อมแซม แต่ส าหรับการท าช้ันผิวถนนทับหน้าในระยะทางสั้นๆ นั้น 
อาจเป็นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาก็ได้ ฉะนั้นข้ึนอยู่กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเป็นผู้  ตัดสินใจ     
ในการเลือกประเภทการบ ารุงรักษาซ่อมแซม หรืออาจจะพิจารณาจากงบประมาณที่หน่วยงานมีอยู่เป็นเกณฑ์
การตัดสินใจ 
   การซ่อมแซมถนนคอนกรีตยังมีอีกสาเหตุหน่ึง คือ การเกิดโพรงใต้พื้นคอนกรีตบางครั้งเมื่อดิน   
คันทางเกิดการทรุดตัวหรือเกิด Pumping ภายใต้แผ่นคอนกรีต จะท าให้เกิดโพรงข้ึนภายใต้พื้นทางส่วนน้ัน ซึ่ง
จ าเป็นต้องแก้ไขเพื่อช่วยให้พื้นทางมั่นคงข้ึน และจะช่วยไม่ให้เกิดการพังทลายในช้ันต่อไป โดยการใช้น้ าซีเมนต์
อัดเข้าไปใต้โพรงคอนกรีต เพื่อลดการทรุดตัวของแผ่นคอนกรีต และป้องกันไม่ให้วัสดุในช้ันพื้นทางเกิดความ
เสียหายและทะลักขึ้นมาบนแผ่นคอนกรีต  
   5.5 การจัดท าแผนงบประมาณซ่อมบ ารุงรักษาถนน  
   งานบ ารุงรักษาถนนมีความส าคัญต่ออายุการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของถนน เมื่อก่อสร้าง
เสร็จแล้วและเปิดใช้ไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะเกิดการช ารุดเสียหายตามมา เนื่องจากการเสื่อมตามสภาพ  
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การบรรทุกน้ าหนักของยวดยานและจากภัยธรรมชาติ เมื่อตรวจพบต้องรีบด าเนินการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกัน
มิให้ความเสียหายลุกลามแผ่วงกว้าง ออกไปจนยากต่อการซ่อมบ ารุงหรือต้องใช้งบประมาณจ านวนมากโดยไม่
จ าเป็น การจัดท าแผนงบประมาณซ่อมบ ารุงรักษาถนนมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ถนนอยู่ในสภาพดีและเป็นการ
ประหยัดงบประมาณซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วและ 
ปลอดภัย ทั้งนี้ การจัดท าแผนงบประมาณซ่อมบ ารุงรักษาถนนต้องมีการประมาณราคาการด าเนินงานซ่อม
บ ารุง ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะการซ่อมบ ารุงและประเภทถนน โดยได้ก าหนดราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
โดยสังเขปตามตาราง ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


