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บทท ี1 

โครงสร้างถนนแบบผิวอ่อนตัว 
1. แนวคิดมลฐาน  ู (Base Concept)  

        แนวคิดมลูฐานของการสร้างถนน, ทีจอดรถ, สนามบนิ สําหรับทุกฤดกูาล คือ  การเตรียมพืนฐาน

ทาง (Subgrade) ทีเหมาะสม มีการระบายนําทีจําเป็นและก่อสร้างโครงสร้างถนน (Pavement Structure) 

ให้มี  

        1.1 ความหนาและความแข็งแรงเพียงพอทจีะรับนาํหนักบรรทุกของการจราจร  (Traffic 

load)    

        1.2 ป้องกันการไหลซึมและการสะสมความชืนภายในโครงสร้างถนน  

        1.3 มีผิวชันบนทเีรียบ, ต้านทานการลืนไถล  (Skidding Resistant), การสกึหรอ (Wearing 

Resistant), การบิดเบียว (Distortion Resistant)    และการเสอืมคุณสมบัติจาก ลมฟ้าอากาศและ

เคมีภัณฑ์  (Deterioration)  

2. แบบของถนนเมือแบ่งตามลักษณะผิวจราจร  

        แบง่ได้  2 แบบ คือ  

        2.1 แบบยืดหยุ่นหรืออ่อนตัว  (Flexible Pavement)  ได้แก่ ถนนลกรังู , ถนนราดยาง  

        2.2 แบบกระด้าง (Rigid Pavement) ได้แก่ ถนนคอนกรีต  

3. โครงสร้างถนนลาดยาง  (Flexible Pavement Structure)   

           หมายถึงสว่นของโครงสร้างทงัหมด เหนือชนัพืนฐานทางขนึมา (Subgrade) ดรููปที   1.1, 1.2, 

โครงสร้างนีประกอบไปด้วยขนัตา่ง ๆ ดงันี.-  

        3.1 ชันผิวทาง (ชันบนสุด) (Pavement หรือ Surface Course หรือ Wearing Course)  

             เป็นชนัทีรับการจราจรของยวดยานโดยตรงมีความต้านทานตอ่การบิด (Distortion) มี

ผิวหน้าเรียบสําหรับการขบัขี กนันําได้ (Waterproof) มีความลาดเอียงแนวขวางเพือระบายนําเพือปอ้งกั

ความชืนไมใ่ห้กดัเซาะโครงสร้างถนนและพืนฐานทางมีความต้านทานการสึกหรอจากการจราจร (Traffic 

wearing) ต้านทานการลืนไถลและมีการยึดเหนียวทีดีกบัชนัทีอยู่ข้างใต้ สําหรับชือเรียกเป็นภาษาองักฤษ

นนัใช้ได้ทงัสามคําทีเห็น แตจ่ะเรียกวา่เป็น Surface Course ได้ในกรณีทีชนันีมีความหนาตาํกว่า   3" หรือ 

7.5 ซม.(บางตํารานิยมใช้ (Wearing Course)  ถ้าชนันีหนากว่า 3" แล้ว จะต้องทําการก่อสร้างเป็นชนั ๆ 

และแตล่ะชนัจะมีชือเรียกตา่งกนัไปดงันี  

            3.1.1 ชันบนสุด เรียกว่า Surface Course หรือ Wearing Course  

            3.1.2 ชันรองลงมา เรียกว่า Binder Course  

            3.1.3 ชันใต้สุด (ถ้ามี) เรียกว่า Leveling Course  

ดรููปที 1.1 ประกอบ และดตูารางที 1.1 แสดงการออกแบบความหนาของผิวทางเมอืมีความหนา

เกิน 2" ขนึไป  

        3.2 ชันราก (Base Course)   

เป็นชนัทีอยู่ข้างใต้ผิวทาง วสัดทีุใช้เป็นวสัดเุม็ด (Granular Material) ทีมีความแข็งแรงสงู 
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จดุประสงค์การก่อสร้างก็เพือ "กระจายนําหนกัจากล้อลงไปยงัชนัรองราก (Sub-base Course) หรือชนั

พืนฐานทาง (Subgrade) วสัดทีุใช้ก่อสร้างต้องมีคา่ CBR ไมน้่อยกว่า 80 % การบดทบัต้องให้ได้ 100 % 

ของการออกแบบ  Modified AASHO โดยบดทบัเป็นชนั ๆ ชนัละไมน้่อยกว่า 4" เมือก่อสร้างเสร็จต้องมี

ความแน่นและความมนัคงสงูตามทีออกแบบไว้(รูปที 1.2)  

        3.3 ชันรองราก   (Subbase Course)   

             เป็นชนัทีรองอยูใ่ต้ชนัราก จะทําการก่อสร้างชนันีก็ตอ่เมือพืนฐานทาง (Subgrade) ใน

บริเวณนนัออ่นมาก  จําเป็นต้องเพมิความหนาของถนน ซงึทําได้โดยใช้วสัดจุากแหล่งใกล้เคียงทีหาง่ายและ

ราคาถกู  คณุสมบตัด้ิอยกว่าวสัดทีุใช้ในชนัราก คือมี CBR 20-50 แตค่วามแข็งแรงของโครงสร้างถนน

เพมิขนึโดยการเพมิความหนาในบางครังเมอืแหลง่วสัดอุยูใ่กล้ เราสามารถประหยดัวสัดรุาคาแพงทีใช้ในชนั

รากได้โดยเพิมความหนาของชนัรองรากแล้วลดความหนาของชนัรากลงได้วสัดทุวัไปทีใช้ได้แก่ ดินลกูรัง,  

ทราย  

    3.4 ชันวัสดุคัดเลือก  (Selected Material)  

             เป็นชนัทีอยู่ใต้สดุของโครงสร้างถนน  วสัดทีุใช้มี CBR ตํากวา่ 20 จดุประสงค์ของการ

ก่อสร้างก็เพือชว่ยเพิมความหนาของโครงสร้างถนนให้สามารถรับนําหนกัออกแบบได้อย่างประหยดัขนึ  

4. ชนัพนืฐานทาง  (Subgrade)  

        เป็นชนัดินเดมิทีรองรับโครงสร้างของถนนทงัหมดไว้ เป็นปัจจยัสําคญัตวัหนงึทีใช้ในการออกแบบ

ถนน คือ  ต้องออกแบบให้ถนนมีโครงสร้างหนาพอทีจะกระจายนําหนกัลงบนชนันีได้ตํากวา่ความสามารถ

การรับนําหนกัของชนัพืนฐานทางในการก่อสร้างต้องมีการถากถางและถอนตอ         ( Clearing and 

Grubbing) เอาวสัดทีุไมต้่องการเช่น  รากไม้ออก แล้วรือไถชนัดินลงไปอีก 15-20 ซม. เพือบดทบัให้แน่น 

แล้วจึงเริมการก่อสร้างโครงสร้างถนนต่อไป   

ตารางท ี1.1   การแบ่งชนัความหนาของผิวทาง 

(Pavement, Binder and Surface Course Thickness) 

Thickness,Inches for roads and open storage areas 

Pavement (ชนัผิวทาง) 

เป็นนวิ 

Binder Course (ชนัรองผิวทาง) 

เป็นนวิ 

Surface Course (ผิวทางจราจร) 

เป็นนวิ 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

5 

6 

 

 

- 

1.5 

2 

2.5 

2, 1.5 

2, 1.5 

1.5 

2 

2.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 
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 รปท ีู 1.1  โครงสร้างถนนราดยางแบบผิวอ่อนตวั  

      

                                                           Surface course                                           Seal Coat 

                                                          Binder    Course                                         Tack coat 

                                                          Leveling course                                          Prime Coat 

                          Base Course  CBR 80  or 100 

                                              Sub-Base Course CBR 20 or 50 

                                                Select Material  CBR Below 20 

                                                        Compact Subgrade            

 

รปท ีู 1.2 แสดงการบดทบัในแต่ละชันของโครงสร้าง 

   

                                                                        Surface  course                                            Seal Coat 

                                                                        Binder    Course                                           Tack coat 

                                                                        Leveling course                                            Prime Coat 

                                            Base Course  Compaction 100 % 

                                                      Sub-Base Course Compaction 100 % 

                    Select Material  Cohesive Compaction 90 %,Cohetionless Compaction 95 %                                                                  

                Compact Subgrade   Cohesive Compaction 90 % , Cohesiveless compaction 95 %         

                 

 

5. ลักษณะการถ่ายทอดนาํหนักของโครงสร้างถนนแบบ  Flexible Pavement  

        คา่ P1 คือ ความดนัสงูสุดบนชนัพืนฐานทาง  ซงึจะต้องไมเ่กินความสามารถในการรับนําหนั

ปลอดภยัของดินชนัพืนฐานทาง,  คา่ Po คือ คา่นําหนกักดของล้อทีใช้ในการออกแบบ (Wheel load)   

นําหนกัล้อทีจะก่อให้เกิดหน่วยแรงกดซงึจะถกูถ่ายทอดลงในลกัษณะการกระจายนําหนกัลงด้วยมุ ม  45 ◌ํ 

ลกัษณะรูปกรวยควํา  การออกแบบความหนาของโครงสร้างทีเหมาะสม ( t ) จะช่วยให้คา่ P1  ลดลง จนไม่

เกินคา่ความสามารถในการรับนําหนกัปลอดภยัของดินพืนฐานทาง  
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รปท ีู 1.3   การกระจายนาํหนักบรรทุกล้อผ่านโครงร่างของโครงสร้างถนน 

    นําหนกับรรทกุ  W 

  

  

  โครงร่างของ  t 

         โครงสร้างถนน                                                                   P0 

 

        t 

       P1  

         ดินเดมิ         P1 

 

6. ลักษณะการแอ่นตัวของโครงสร้างถนน  

        เมือถนนรับนําหนกัจราจรและเกิดการแอน่ตวัดงัรูป  ซงึก่อให้เกิดทงัแรงดงึและแรงอดัในลกัษณ

เดียวกบัคานตอ่เนือง  

        ชนัรากทีใช้วสัดเุม็ดไมป่รับปรุงคณุภาพ ( Untreated Granular Material ) จะไมมี่คณุสมบตัิในการ

รับแรงดงึเพราะวสัดเุม็ด (Granular Material)  จะเป็นดินประเภทไมมี่แรงยดึเหนียว  (Cohesionless Soil)  

จะต้องการความหนามากในขณะทีโครงสร้างถนนแบบฟลเูดฟธ์ มีคณุสมบตัิในการรับแรงดงึด้วย  จงึ

สามารถกระจายนําหนกัลงในพืนทีกว้างกวา่ จงึต้องการความหนาน้อยกว่า 

รปท ีู 1.4  การแอ่นตัวของโครงสร้างถนน ทาํให้มีหน่วยแรงดึงและหน่วยแรงอัด 

เกิดขึนภายในโครงร่างของโครงสร้างถนน 

          W  

  

  

  

 โครงร่างของ      W   

 โครงสร้างถนน 

 

  

 

  

     

 

ชนัดินเดมิ        แรงอดั             แรงดงึ 
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บทท ี2                            

วสัดบิทมินัสและมวลรวม  ุ ู (Bituminus Material and Aggregates)   

ผวิทางของถนนราดยางนันเป็นผวิบิทมินัสู  (Bituminus Subface) ซึงประกอบดว้ย วสัดุ 2 ชนิด คือ   

        มวลรวมอัดแน่น   (Compacted Aggregate)   

        เชือประสาน   (Binder)   

วสัดุทีจะใชใ้นการกอสร้างผิวบิทูมินสันนัจะตอ้งมีคุณสมบติัทีเหมาะสมสาํหรับการทาํผิวแตละชนิด ่ ่

ซึงจะแตกตางกนออกไปเราจึงตอ้งมีการศึกษาถึงลกัษณะและคุณสมบติัของวสัดุแตละชนิดกนเสียกอน  ่ ั ่ ั ่  

1. มวลรวม ( Aggregate)   

        มวลรวมใชผ้สมกบวสัดุบิั ทูมินสัเพอืความประสงคใ์นการใชง้านอยางกวา้งขวางในวสัดุผสม่

ระหวางมวลรวมกบวสัดุบิทูมินสัซึงใชใ้นโครงสร้างถนนราดยางแบบผสม ่ ั (Asphalt - Aggregate 

Mixtures) จะประกอบดว้ยมวลรวม 90 - 95 % โดยนาํหนกั  และ 75 - 85 % โดยปริมาตร  ในโครงสร้าง

ถนนราดยางแบบกอสร้างเป็นชั่ น ๆ (Layer), สัดสวนดงักลาวจะตางกนไป  มวลรวมทีใชไ้ดแ้ก  หินยอย ่ ่ ่ ั ่่

(Crush Stone), กากแร ่ (Slag), กรวด (Gravel),ทราย (Sand) และเชืออุด  (Mineral filler) ในชนัผิวทางซึง

วสัดุผสมจะตอ้งรับนาํหนกัลอ้โดยตรงและหนวยแรงมีคาสูง  มวลรวมทีใชจึ้งตอ้งมีคุณภาพสูง่ ่  สวนในชนั่

รองลงมาหนวยแรงมีคาลดลงกใชม้วลรวมทีมีคุณภาพตาํลงได้  จะมีขอ้สังเกตุวา      มวลรวมทีเป็นสวนสาํคั่ ่ ็ ่ ่

ในเรืองกาลงัรับนาํหนกัของสวนผสม คือ มวลรวมหยาบ สวนมวลรวมละเอียดซึงรูปรางอนุภาคมีลกัษณะกลํ ่ ่ ่

นนั จะชวยใหส้วนผสมราดยางสามารถเทไดดี้และบดอดัไดง้่ ่ ่าย   

1.1 ชนิดของมวลรวม (Types of Aggregates)   

         เมือแบงชนิดของมวลรวมตามขนาดอนุภาค  จะแบงออกได ้่ ่ 3 ชนิด คือ   

         1.1.1 มวลรวมหยาบ    (Coarse Aggregate)   

              คือ มวลรวมทีมีขนาดโตเกนกวาจะผานตะแกรง เบอร์ ิ ่ ่ 8 ได ้ หรือมีขนาดตงัแต่ 2.5 

มม. หรือ 0.1 นิวขึนไป  (บางตาํราใช ้เบอร์ 10)   

         1.1.2 มวลรวมละเอยีด  (Fine Aggregate)  

คือ มวลรวมทีเล็กจนลอดผานตะแกรง เบอร์ ่ 8 ได ้ (บางตาํราใชเ้บอร์ 10)    แตโต่  

เกนกวาจะลอดผานตะแกรงเบอร์ ิ ่ ่ 200หรือมีขนาดตงัแต ่ 2.5 มม.  ลงมาแตโตกวา ่ ่ 75 ไมโครเมตรโดยมาก

ไดแ้ก ทรายหรือหินยอยขนาดเล็กมาก  ่ ่  

        1.1.3 เชืออด  ุ (Mineral filler)  

คือ มวลรวมทีมีขนาดเล็กมากจนสามารถลอดผานตะแกรง เบอร์ ่ 200 ได ้โดยมาก 

ไดแ้กหินฝุ่ นหรือปอร์ดแลนดซี์เมนต ์ สวนวสัดุอนืทีมีความเป็นปลาสติคมากเกนไป แมจ้ะมีขนาดตาม่ ่ ิ

ขอ้กาํหนด กจะไมนาํมาใช ้ ็ ่  
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1.2 หน้าทขีองมวลรวม   

         มวลรวมทีใชผ้สมในวสัดุผสม  สาํหรับกอสร้างผวิทางหรือผวิจราจรนนั มีหนา้ที ่ 3 

ประการ คือ   

         1.2.1 ถ่ายทอดนําหนักจากผิวทางลงส่ชันราก  ู  

         1.2.2 ป้องกนัและต่อต้านการสึกหรอของผิวจราจร   

         1.2.3 ทําให้ผวิทางไม่ลืนไถล   

1.3 ลกัษณะพงึประสงค์ของมวลรวม   (Desirable Characteristics of Aggregates)   

         1.3.1 เหลยีมและหยาบ (Angular and Rough)   

              มวลรวมควรมีรูปรางเป็นเหลียม เพอืให้เกดการขดัตวัแนนเมือถูกบดอดั ่ ิ ่ (Inter 

lock)  ซึงมีผลใหเ้กดการตอตา้นการเคลือนที ทาํให้มีความคงตวัสูง ิ ่ (Stability) สวนลกัษณะหยาบนนัเนน้ถึง่

เรืองเนือผิว(Surface Texture) ซึงชวยเพิมความฝืดและการเกาะยดึระหวางมวลรวมกบวสัดุบิทูมินสักอให้มี่ ่ ั ่

แนวโนม้ทีจะเพิมกาลงัของสวนผสม อยางไรกดี มวลรวมทีํ ่ ่ ็ มีเหลียมและหยาบนนัจะตอ้งไมแบนหรือยาว่

จนเกนไป โดยพิจารณาจากคาดรรชนีความแบน ิ ่ (Flakeness Index) ตอ้งไมเกน ่ ิ 35 %    

รปท ีู 2.1  แสดงการเปรียบเทียบการขัดตัวของมวลรวมทมีีเหลยีมและมวลรวมกลม.   

 
รปท ีู 2.2 เปรียบเทยีบลกัษณะการขัดตัวของมวลรวม   
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  1.3.2 ความแข็งและความคงทน  (Hard and Durable, บางตําราใช้ Toughness)   

              ในระหวางกรรมวธีิการผลิต  การขนถาย  และการบดอดัวสัดุผสมนนั   มวลรวม่ ่

ไดรั้บการยอยและขดัถู จึงอาจสึกกรอนเพิมขึน หลงัจากเทราดถนนและเปิดใชบ้ริการแลว้ อนุภาคมวลรวมก่ ่ ็

อาจสึกกรอน่ ตอไปอีก เนืองจากนาํหนกับรรทุกของการจราจร ่ (Traffic load)  ดงันนัมวลรวมทีจะนาํมาใช้

ตอ้งมีความสามารถตา้นทานการบดยอย ่ (Crushing)  การเสือมทราม (Degradation) และ การแตกสลาย 

(Disintegration)  มวลรวมในชนัผวิทางยิงจาํเป็นตอ้งมีความแขง็มากกวามวลรวมทีใชใ้นการ่ กอสร้างชนั่

ลาง ๆ ลงมา  ่  

              ความแขง็ของมวลรวมนนัทดสอบไดโ้ดย "การทดสอบการสึกหรอลอสแองเจลีส"  

ซึงจะบงบอกคาความตา้นทานการสึกหรอของมวลรวม  ่ ่  

         1.3.3 ลาํดับขนาดตามต้องการ (Graded as desired)   

              การจดัขนาดคละของมวลรวม(Gradation) เปลียนแปลงไปตามชนิดของการใชง้าน 

ขนาดคละชนิดหนึงอาจเหมาะกบงานเฉพาะอนัหนึงแตไมเหมาะกบอีกงานหนึง สรุปงาย ๆ คือ ชนิดของงานั ่ ่ ั ่

และชนิดของวสัดุบิทูมินสัทีใชจ้ะกาหนดลาํดบัขนาดทีเหมาะสมไวโ้ดยเฉพาะ    ํ  

         1.3.4 ความสะอาดและความแห้ง ( Cleanlinese and Dry)   

              ความสะอาดนนัเป็นสิงสาํคญัทีมีผลตอคุณภาพของวสัดุผสม มวลรวมบางชนิดมี่

สารแปลกปลอมหรือสารทีทาํความเสียหาย  ทาํใหไ้มเหมาะสมสาํหรับใชใ้นวสัดุผสมของถนนราดยาง นอก่

เสียจากจะมีการลดปริมาณสารแปลกปลอมจนไมมีผลเสียตอการใชง้าน โดย ่ ่ "ขอ้กาหนดํ " จะระบุชือสารทีจะ

กอความเสียหายไว ้ และปริมาณจาํกดทียอมใหม้ีปนได ้ เชน พืช ่ ั ่ (Vegetation), อนุภาคออน     ่ (Soft 

particles), กอนดินเหนียว ้ (Clay lumps) และเศษดินเหนียวทีติดอยตูามผวิของมวลรวมหยาบ  ความสะอาด่

ของมวลรวมอาจตรวจดว้ยสายตาได ้  แตในหลกัการควรพิสูจน์ดว้ย วิ่ ธีลา้งผานตะแกรง ่ (Washed Sieve 

Analysis)  ทาํการทดสอบ "ทรายสมมูล" (Sand - Equivalent test) ซึงเป็นการทดสอบหาสัดสวนระหวาง ่ ่

ปริมาณ สารทีกอความเสียหายหรือวสัดุพวกฝุ่ นดินเหนียว กบปริมาณมวลรวมทีผานตะแกรง เบอร์ ่ ั ่ 4   ใน

เรืองของความแหง้นนั เป็นเรืองเกยวกี บัปริมาณความชืนของมวลรวม (Moisture Content, mc.) ทียอมให้

สาํหรับการใชผ้สมกบวสัดุบิทูมินสัแตละชนิด สาํหรับการผสมแบบ ั ่ Hot  mix  มวลรวมตอ้งผานเตาอบจึง่

แห้งสนิท สาํหรับการผสมกบวสัดุบิทูมินสัพวกคทัแบค ั (Cutback) กาหนดให ้  ความชืนนอ้ยกวา ํ ่ 2 %   

สาํหรับการผสมกบวัั สดุบิทูมินสัพวกอีมลัชนั (Emulsion) กาหนดใหค้วามชืนนอ้ยกวา ํ ่ 5 %   

          1.3.5 การดดซึม   ู (Absorption)              

              ความสามารถในการดดูซมึแอสฟัลต์ขนึอยูก่บัความพรุนของมวลรวม 

(Porosity)โดยปกตจิะใช้มวลรวมทีมีความพรุนพอเหมาะ  คือ ไมม่ากหรือน้อยจนเกินไป ถ้าความพรุนน้อย

เกินไปก็จะดดูซมึแอสฟัลต์ได้น้อย  มีผลทําให้การยึดเกาะระหวา่งมวลรวมและวสัดบุทิมิูนสัลดลงและอาจ

เกิดแอสฟัลต์ส่วนเกินมากเสียจนผิวทางขาดเสถียรภาพ (Instability ถ้าใช้มวลรวมทีมีความพรุนมากก็
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จะต้องเพิมปริมาณแอสฟัลต์เป็นพิเศษ เพือชดเชยปริมาณทีถกูมวลรวมดดูซมึเข้าไป  ถ้าไมเ่พมิปริมาณ

แอสฟัลต์เข้าไป  ก็มีแนวโน้มว่าวสัดผุสมราดยางจะแห้งเกินไป มีผลทําให้การยดึเกาะระหว่างมวลรวมและ

วสัดบุิทมิูนสัลดลง ปกตจิะไมใ่ช้มวลรวมทีมีความพรุนมาก นอกเสียจากว่ามวลรวมนนัจะมีคณุภาพและ

คณุสมบตัอิย่างอืนดีมาก เชน่ ตะกรันเตาถลงุ (Blast Furnance Slag) และมวลรวมสงัเคราะห์     

(Synthetic  aggregate) ซงึเป็นวสัดนํุาหนกัเบามีความพรุนสงูแตต้่านทางการสึกหรอได้ดี   

         1.3.6 สัมพรรคภาพสําหรับวัสดบิทมินัส  ุ ู (Affinity for Bituminus Material)   

คือ  คุณสมบติัทีมวลรวมมีความตา้นทานตอการหลุดลอก่  ของวสัดุบิทูมินสัออก 

จากตวัมวลรวมอนัเนืองมาจากการกระทาํของนาํ  วสัดุมวลรวมทีเหมาะสม  คือ  พวก "ไฮโดรโฟบิค" 

(Hydrophobic) ไดแ้ก มวลรวมจาํพวกหินปูน ่ (Limestone),โดโลไมท ์ (Dolomite) และแทรปร็อค 

(Traprock) ซึงเหมาะสมทีจะใชม้ากเพราะมีความตา้นทานการหลุดลอกของวสัดุบิทูมินสัไดดี้ วสัดุมวลรวม

ทีตอ้งระวงัในแงของการหลุดลอก คือ วสัดุพวก ่ "ไฮโดรฟิลิค" (Hydrophilic) ไดแ้ก มวลรวมจาํพวกซิลิกา  ่

เชน ควอตไซต ์  การทดสอบการเคลือบและการหลุดลอกของวสัดุผสมมีหลายวธีิ เชน ่ ่ "การทดสอบการหลุด

ออก และกาหนดคาํ ่ ดว้ยสายตา"  (Stripping test), "การทดสอบการจุมและการกด่ " (The immersion- 

compression test), "การทดสอบอาการบวม" (Swell test)    

1.4 ข้อจํากดัการเลือกใช้มวลรวม   

         1.4.1 ในบางครังอาจต้องทําการก่อสร้าง  

โดยใชม้วลรวมทีมีลกัษณะไมพึงประสงคห์รือเป็นปัญหา ่       เราสามารถปรับปรุง 

คุณภาพวสัดุผสมได ้  โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวางความหนาแนนกบชองวาง ่ ่ ั ่ ่ (Density - Voids 

relationship) แลว้ทาํการปรับการจดัขนาดคละ (Gradation)  และปรับปริมาณวสัดุบิทูมินสัใหเ้หมาะสม 

โดยมีจุดมุงหมายเพอืลดปริมาณชองวาง ่ ่ ่ (Voids) และป้องกนปริมาณ  การใชว้สัดุบิทูมินสัมากเกนไป  ซึงจะั ิ

มีผลใหว้สัดุผสมเมือบดอดัแลว้สามารถตอตา้นความเสียหายจากการกระทาํของนาํไดดี้ขึน  ่  

         1.4.2   การได้มาของมวลรวม (Availability)    

             การทีจะหามวลรวมทีมีคุณสมบติัครบตามทีกลาวมาแลว้ทุกประการแ่ ละอยใูกล้่

แหลงงานดว้ยนนั ในความเป็นจริงมกัเป็นไปไมได ้  เราจึงตอ้งพิจารณาเลือกใชม้วลรวมโดยอาศยัปัจจยั ่ ่ 3 

ประการ  คือ "เลือกใชม้วลรวมทีอยใูกลแ้หลงงาน่ ่ , ทีมีคุณสมบติัดีทีสุด, และประหยดัทีสุด" โดยทีเวลาทีมีอยู่

และงบประมาณการกอสร้างทีจาํกด จะเป็นสิง่ ั ทีบงัคบัทหารชางให้ ่ "ตอ้ง" ใชม้วลรวมทีอยใูกลแ้หลงงาน แม้่ ่

มวลรวมนนัจะมีคุณสมบตัิดอ้ยกวามวลรวมทีตอ้งการ  ่  

     1.5 ชนิดของลาํดับขนาดมวลรวม  (Types of Aggregate Gradation)  

มวลรวมทงั 3 ชนิด คือ     มวลรวมหยาบ, มวลรวมละเอียด และ เชืออุด อาจนาํมาผสมกนั 

ดว้ยสัดสวนตาง ๆ ทาํใหเ้กดมวลรวมคลุกทีมีลาํดบัขนาดแตกตางกนไป  จาํแนกได ้่ ่ ิ ่ ั 4 ประเภท คือ   
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         1.5.1 ลาํดับขนาดทึบ (Dense Gradation)   

              เมือมวลรวมทงั 3 ชนิดผสมกบเขา้ดว้ยสัดสวนทีพอเหมาะ จนทาํให้ั ่ "ชองวาง่ ่ " 

(Voids)ในมวลรวมคลุกมีอยูนอ้ยมาก ่ หรืออธิบายใหล้ะเอียดวา มีปริมาณมวลรวมละเอียดทีพอเหมาะไปอุด่

ชองวางทีเกดจากมวลรวมหยาบอดัตวักน และมีปริมาณเชืออุดทีพอเหมาะไปอุดชองวางขนาดเล็กมากที่ ่ ิ ั ่ ่

เหลืออย ูจนเหลือชองวางอยนูอ้ยกวา ทาํให้มวลรวมคลุกมีความทึบสูง ลาํดบัขนาดทึบนีจะให้ความแนนมาก่ ่ ่ ่ ่ ่

ทีสุดเมือผสมเป็นวสัดุผสมสาํหรับลาดยาง ปกติจะใชใ้นบริเวณทีตอ้งการความมนัคงสูงสุด   

         1.5.2 ลาํดับขนาดเปิด     (Open Gradation)   

              เมือมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดผสมกนแลว้       ปริมาณมวลรวมละเอียดมีั

อยไูมพอทีจะเขา้ไปอุดชองวางทงัหมดได้่ ่ ่ ่  และเชืออุดกมีปริมาณไมเพียงพอเชนกน  จึงเหลือชองวางอยูมาก ็ ่ ่ ั ่ ่ ่

มวลรวมคลุกมีความทึบตาํ  หรือมีความแนน ่ (Density) นอ้ย  ลาํดบัขนาดเปิดจะไมมีมวลรวมทีมีขนาดเล็ก่

กวาเบอร์ ่ 80    

         1.5.3 ลาํดับขนาดสมําเสมอ  (Uniform Gradation)   

              ประกอบดว้ยมวลรวมทีมีขนาดเดียวกนทงัหมดโดยเฉลีย  และมีขนาดเฉลียของั

มวลรวมจะ "เล็ก" กวา ่ 1 นิว ลาํดบัขนาดชนิดนีนิยมใชก้นอยางกวา้งขวางในงานแตงผวิ ั ่ ่ (Surface-

Treatment) และการฉาบปิดผวิหนา้ (Seal Coat) เชน ใช้หินยอยขนาด ่ ่ 1 นิว, 3/4 นิว, 1/2 นิว, 3/8 นิว ใน

งานแตง่ ผวิ และขนาด 1/8 นิว ในงานฉาบปิดผวิหนา้ เป็นตน้                                                                                     

          1.5.4 ลาํดับขนาดแมคคาดัม  (Macadam Gradation)   

ประกอบดว้ยมวลรวมทีมีขนาดเดียวกนทงัหมด โดยเฉลียเชนเดียวกบลาํดบัั ่ ั ขนาด 

สมาํเสมอแตตางกน  ทีขนาดเฉลียของมวลรวมจะ ่ ่ ั "โตกวา่" 1 นิว  เชน หินยอยขนาด ่ ่ 2-1 นิว (50-25 มม.) ที

ใชใ้นการกอสร้างผวิทางแบบ ่ "พีนีเทรชนัแมคคาดมั" (Penetration Macadam)   

2. วสัดบิทมินัสหรือเชือประสานุ ู    (Bituminus Material or Binder)    

        วสัดุบิทูมินสัหรือเชือประสานเป็นวสัดุชนิดทีสองทีใชใ้นการกอสร้างถนนราดยาง ซึงแบงออกได ้่ ่ 2 

ชนิด ตามกาเนิดของมนั คือ  ํ  

        แอสฟัลต์ หรือยางมะตอย (Asphalt)   

        นํามันดิน   (Tar)   

ซึงทงัสองชนิดมีสวนประกอบหลกัเหมือนกน คือ สาร ่ ั "บิทูเมน"  แตแ่ อสฟัลตมี์ปริมาณสารบิทูเมน

ประกอบอยมูากกวา ในบางตาํราจึงเรียกแอสฟัลตว์า ่ ่ ่ "บิทูเมน"  บิทูเมนนนัหมายถึง สารทีประกอบดว้ยโมเลกุล  

พวกไฮโดรคาร์บอน (Hydrocabon) ทีละลายในคาร์บอนไดซลัไฟด์  ( CS2 )     

2.1 แอสฟัลต์   (Asphalt)   

             คือ เชือประสานสีนาํตาลแกถึงสีดาํ   มีบิทูเมนเป็นสวนประกอบหลกั   เกดขึนเองตา่ ่ ิ

ธรรมชาติ หรือไดจ้ากการกลนัปิโตรเลียมดิบ  (Crude Petroleum)   
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         2.1.1 แอสฟัลต์ธรรมชาติ   (Natural Asphalt)   

              เกดจากการทีนาํมนัดิบรัวขึนมาสูผวิโลก   แลว้ถูกกลนัตวัโดยปฏิกริ ่ ิยาของแดดแล

ลม      จนเหลือแตแอสฟัลตซี์เมนต ์ แตแอสฟัลตธ์รรมชาติมกัมีสิงเจือปนอยมูาก และหาพบไมไดโ้ดยทวัไป  ่ ่ ่ ่

จึงมีการผลิตแอสฟัลตซี์เมนต์ขึนมา   

         2.1.2 แอสฟัลต์ทผีลติขึน   (Manufactured Asphalt)   

              ในปิโตรเลียมดิบประกอบดว้ยแอสฟัลต ์ (Asphalt base crude) และปิโตรเลียม

ดิบที ประกอบดว้ยแอสฟัลตแ์ละพาราฟิน (Mixed base Crude)จะประกอบดว้ยผลิตภณัฑต์าง ๆรวมทงั่

แอสฟัลตด์ว้ย เมือเรานาํปิโตรเลียนดิบมากลนัโดยผานปิโตรเลียมดิบเขา้ในทอทีให้ความร้อนซึงเพิมอุณหภูมิ่ ่

ขึนอยางรวดเร็ว จากนนั่ จะผานเขา้สูหอกลนั ่ ่ (Distillation Tower) เพอืแยกสวนประกอบทีเบากวา่ ่ (ระเหยงาย่

กวา่) ใหอ้อกมาตามลาํดบั คือ แนพธา (Naptha) นาํมนัเบนซิน (Gasoline)  นาํมนักาด ๊ (Kerosene) และ

นาํมนัดีเซล (Diesel Oil) สารทีเหลือจากการกลนั (Residue) คือ พวกสวนประกอบทีหนกั ่ (Heavy 

Fraction) จะถูกนาํเขา้กรรมวธีิอีกครัง (หรือกลนัซาํ)  กจะไดพ้วกนาํมนัพวกระเหยยากเชนนาํมนัหลอลืนตา็ ่ ่ ่

ๆ (Lubricating oil) แตแอสฟัลตเ์ป็นสวนทีไมยอมระเหยเมือมีการกลนั หรือเรียกวาผลิตภณัฑส์วนทีเหลือ่ ่ ่ ่ ่

จากการกลนั (Residual Product)     เราจึงไดผ้ลิตภณัฑ์ แอสฟัลตอ์อกมาเป็นตวัสุดทา้ย เรียกแอสฟัลตช์นิด

นีวา ่ "แอสฟัลตซี์เมนต"์ (Asphalt Cement หรือ  AC.)   

         2.1.3 คณสมบัติหรือลกัษณะเฉพาะทพีึงปรารถนาของแอสฟัลต์ซีเมนต์              ุ (Desired 

Properties  or Characteristics of AC.)          

             สาํหรับจุดประสงคใ์นดา้นวิศวกรรมและการกอสร้าง       คุณสมบติัทีสาํคญัของแอสฟัลต ์่

มี 3 ประการ คือ   

       2.1.3.1 ความหนืด  (Viscosity)   

                    บางครังเรียกวา    ความขน้เหลว ่ (Consistency),  ความเหลว(Fluidity) 

หรือพลาสติคซิตี (Plasticity) ทีอุณหภูมิปกติแอสฟัลตจ์ะมีสถานะกงแข็ง ึ (77 ◌ํF, 25◌ ํ C) (Semi-Solid) 

โดยทีแอสฟัลตเ์ป็นวสัดุเทอร์โมพลาสติก (Thermo Plastic) จึงจะคอย ๆ เหลวเมือไดรั้บความร้อน  แสดง่

ลกัษณะเฉพาะโดยความหนืดทีอุณหภูมิตางกน  ความหนืดของแอสฟัลตเ์ปลียนแปลงตามอุณหภูมิ จึ่ ั งจาํเป็น

ทีจะตอ้งกาหนดอุณหภูมิมาตรฐานสาํหรับเปรียบเทียบความหนืดของแอสฟัลตซี์เมนต ์ แตละชนิด  การแบงํ ่ ่

เกรดของแอสฟัลตซี์เมนตแ์บงตามชวงความหนืดทีอุณหภูมิมาตรฐานการระบุและการวดัคาความหนืดของ่ ่ ่

แอสฟัลต ์  ใชก้ารทดสอบหาความหนืด (Viscosity Test) หรือการทดสอบการทะลุทะลวง (Penetration 

Test)   

2.1.3.2 ความบริสทธิ    ุ (Purity)   

                 แอสฟัลตซี์เมนตที์ไดจ้ากการกลนัจะประกอบดว้ยบิทูเมนบริสุทธิมากกวา ่

99.5 % สิงเจือปน (Impurities) ทีมีอยเูป็นพวกสารเฉือย ่ (Inert)  โดยปกติจะไมมีนาํปนอยู แตการบรรจุหรือ่ ่ ่  
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การขนสงอาจทาํใหมี้นาํเขา้ไปปะปนอยไูด้  ซึงจะทาํใหแ้อสฟัลตเ์ดือดเป็นฟอง  เมือไดรั้บความร้อนมากกว่ ่ ่

 100 ◌ ํC  (212 ◌ ํF)                        

             2.1.3.3 ความปลอดภัย    (Safety)              

                    การเดือดเป็นฟองของแอสฟัลตม์ีอนัตรายสูง จึงมีขอ้กาหนดวา แอสฟัลต์ํ ่

ตอ้งไม เดือดเป็นฟองทีอุณหภูมิ ่ 175 ◌ ํC (347 ◌ ํF) แอสฟัลตซี์เมนตเ์มือไดรั้บอุณหภูมิสูงพอ จะปลอยไอ ่

(Fume) ทีลุกวาบไดเ้มือ สัมผสักบประกายไฟ ั (Spark) หรือเปลวไฟ (Flame)  เราจึงตอ้งทราบจุดวาบไฟ 

(Flash Point) ของแอสฟัลตซี์เมนตก์อน่ การปฏิบติังาน   

2.1.4 จดวาบไฟ ุ (Flash Point)   

คือ จุดทีอุณหภูมิสูงถึงขีดทีทาํให้ ไอระเหย  (Fume)      จากวสัดุนนั       "ลุกวาบ"  

ในพริบตา ซึงไมเหมือนจุดติดไฟ ่ (Fire Point) เพราะจุดติดไฟ คือ จุดทีอุณหภูมิสูงจน "ตวัวสัดุ" นนัลุกไหม้

อยางไรกดีอุณหภูมิ่ ็ ทีจุดวาบไฟมีคาสูงกวาอุณหภูมิทีใชท้วั ๆไป ในการปฏิบติังาน แตเพือความแนใจใน่ ่ ่ ่

ความปลอดภยัจึงควรทราบจุดวาบไฟของแอสฟัลตที์จะนาํมาใชง้านกอนเสมอ รายละเอียดการทดสอบจุด่

วาบไฟและตารางแสดงแบบอยางอุณหภูมิสําหรับการใชแ้อสฟัลต ์ อยใูนตารางในภาค ผนวก ทา้ยเลม  ่ ่ ่  

         2.1.5 เกรดของแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Paving Grades of Asphalt Cement)   

              การแบงขนาดความแข็งของแอสฟัลตซี์เมนตท์าํไดโ้ดยการทดสอบการทะลุทะลวง ่

(Penetration test)  เป็นการทดสอบเชิงประสบการณ์ (รายละเอียดอยใูนผนวก ก่ . ทา้ยเลม ทาํใหไ้ด ้  เกรด่

ตาง ๆ ดั่ งนี 40-50, 60-70, 85-100, 120-150, 200-300 ทงัห้าเกรดนีเป็นเกรดทีใชก้นอยทูวัไป     แตเหลาั ่ ่ ่

ทหารชางอเมริกนยงัไดแ้บงยอยออกมาอีกเป็น ่ ั ่ ่ 4 เกรด ดงันี   

เกรดแข็ง   

                 ขนาด 40 - 50    เรียกวา   ่ AP - 7    

                 ขนาด 50 - 60    เรียกวา   ่ AP - 6   

                 ขนาด 60 - 70    เรียกวา   ่ AP - 5      

                 ขนาด 70 - 85    เรียกวา   ่ AP - 4     

เกรดแข็งปานกลาง   

                 ขนาด  85 - 100    เรียกวา   ่ AP - 3    

                 ขนาด 100 - 120    เรียกวา   ่ AP - 2    

                 ขนาด 120 - 150    เรียกวา   ่ AP - 1    

เกรดอ่อน   

                 ขนาด 150 - 200    เรียกวา   ่ AP - 0   

                 ขนาด 200 - 300    เรียกวา   ่ AP - 00   
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การทดสอบการทะลุทะลวง (Penetration test) นีนบัเป็นการทดสอบเชิงประสบการณ์

(Empirical)สวนการทดสอบโดยหลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร์  ่ (Scientific) ในเรืองของความหนืด      คือ การ

ทดสอบความหนืด (Viscosity Test) แอสฟัลตซี์เมนตเ์กรดทีเหมาะสมและนิยมใชใ้นประเทศไทย คือ เกรด 

85 - 100 pen.และมีขอ้ควรจาํวา ่ "การลงผวิบิทูมินสัทีดีทีสุด คือการใชแ้อสฟัลตเ์ป็นเชือประสาน" แต่

แอสฟัลตซี์เมนตมี์ขอ้จาํกดอยูทีจะตอ้งมีเครืองมือพิเศษสาํหรับตม้  และตอ้งการความร้อนสูงในการตม้เพอืั ่

เปลียนสถานะให้เป็นของเหลวกอนการใชง้าน่  

2.2 คัทแบคแอสฟัลต์    (Cutback Asphalt)   

             เป็นแอสฟัลตช์นิดทีสองซึงอยูใน่ สถานะของเหลว  สามารถเทใหไ้หลไดที้อุณหภูมิปกติ  

การทีแอสฟัลตซี์เมนตต์อ้งการความร้อนสูงและเครืองมือพิเศษในการตม้ ทาํใหไ้มสะดวกในการปฏิบติังาน่

จึงมีการทาํใหแ้อสฟัลตซี์เมนตเ์หลวเสียกอน โดยละลายแอสฟัลตซี์เมนตใ์นปิโตรเลียมกลนัทีคดัเลือกแลว้ ่

และมีคุณสมบติัเป็นตวัทาํละลาย (Solvent) ทาํให้สะดวกในการปฏิบติังานยงิขึน เมือนาํคทัแบคแอสฟัลตไ์ป

ใชง้าน จะตอ้งทิงให้ปิโตรเลียมทีผสมอยรูะเหยไปจนหมดเสียกอน แลว้จะเหลือเพียงแอสฟัลตซี์เมนตที์อยู่ ่่

ในสภาพวสัดุประสานสถานะกงแขง็   การระเหยโดยการกลายเป็นไอ ึ (Evaporation)  ของปิโตรเลียมจะชา้

หรือเร็ว  ขึนอยูกบความเป็นสารระเหยงายหรือยาก ่ ั ่ (Volatility) ของปิโตรเลียมทีใชผ้สมทาํใหมี้การแบงชนิด่

ของคทัแบคแอสฟัลตต์ามอตัราเร็วในการระเหย หรือเรียกไดอี้กอยางวา   ่ ่ "การบมตวั่ " (Curing)   

               2.2.1 ชนิดของคัทแบคแอสฟัลต์   

2.2.1.1 คัทแบคแอสฟัลต์บ่มแข็งเร็ว  (Rapid Curing,RC.)  

ไดจ้ากการผสมแอสฟัลตซี์เมนต ์เกรด 85-100 กบนาํมนัเบนซิน ั  

(Gasoline)   

2.2.1.2 คัทแบคแอสฟัลต์บ่มแข็งเร็วปานกลาง (Medium Curing, MC.)  

ไดจ้ากการผสมแอสฟัลตซี์เมนต ์เกรด 120-150 กบนาํมนักาด ั ๊  

(Kerosene)   

2.2.1.3 คัทแบคแอสฟัลต์บ่มแข็งตัวช้า  (Slow Curing, SC.) 

ไดจ้ากการผสมแอสฟัลตซี์เมนต ์เกรด 120-150  กบนาํมนัทีระเหยชา้ั  

(Oil of low Volatility)   และไดจ้ากการ กลนัปิโตรเลียมโดยตรง  ซึงเรียกวา ่ "Road Oil"  

              2.2.2 ความหนืดของคัทแบคแอสฟัลต์   

                   มีอยู่ 4 เกรด โดยบอกเป็นตวัเลข คือ 70, 250, 800, 3000 ความสมัพนัธ์  ระหว่าง

ตวัเลขกับความหนืด คือ ตวัเลขทีน้อยกว่าแสดงถึงความหนืดทีน้อยกว่า         ตวัเลขมีหนว่ยเป็นเซนติสโตด

(Centistroke)ซงึบอกคา่ความต้านทานการไหล ทีอณุหภูมิ  60 ◌ํ C คทัแบคแอสฟัลต์จะหนืดมากหรือน้อย

ขนึอยู่กบั "สดัส่วนการผสม" ทําให้ได้คทัแบคแอสฟัลต์หลายความหนืดในแตล่ะชนิด ซงึตา่งก็เหมาะสําหรับ

การใช้งานทีตา่งกนัไป ดงัแสดงไว้ในตาราง  ท้ายเล่ม    
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            2.2.3 ตารางแสดงความหนืดของคัทแบคแอสฟัลต์   

                  RC         - 70 250 800 3000   

                  MC 30   - 70 250 800 3000   

                  SC         - 70 250 800 3000   

                  MC-30   - ผลิตขึนเป็นพิเศษสาํหรับกระทาํ Prime Coat โดยเฉพาะ   

            2.2.4 ตารางแสดงสัดส่วนการผสมแอสฟัลต์คัทแบค (เป็นเปอร์เซนต์โดยปริมาตร)   

ตารางท ี2.1  แสดงสัดส่วนการผสมแอสฟัลต์คัทแบค 

เกรด 
ชนิด สวนผสม่  

30 70 250 800 3000 

RC 

 

MC 

 

SC 

AC 

Solvent 

AC 

Solvent  

AC 

Solvent 

- 

- 

54 

46 

- 

- 

65 

35 

64 

34 

50 

50 

75 

25 

74 

26 

60 

40 

83 

17 

82 

18 

70 

30 

87 

13 

86 

14 

80 

20 

 

            2.2.5 ปัญหาของคัทแบคแอสฟัลต์   

                   2.2.5.1 มลภาวะ เนืองจาก การจางหาย (Dilute) สญไปโดยการระเหยเป็นไอ ู

(Evaporation)    

                   2.2.5.2  ปิโตรเลียมทใีช้ผสมเริมขาดแคลนและมีราคาแพง   

                   2.2.5.3  สามารถลกติดไฟได้งุ่ าย   

        2.3 อมีัลซีไฟด์แอสฟัลต์ หรือยางมะตอยนํา   (Emulsified  Asphalt)   

             เป็นแอสฟัลตช์นิดทีสาม ซึงอยใูนสถานะของเหลว  ถูกผลิตขึนดว้ยจุดประสงคเ์ดียวกบคทั่ ั

แบคแอสฟัลต ์ แตตอ้งการความร้อนกอนการใชง้านนอ้ยกวามาก หรือไมตอ้งการเลยและสามาร่ ่ ่่ ถใชง้านกบั

ผวิทางและวสัดุกอสร้างทีเปียกชืนได ้่  

            ยางมิทูเมนทุกชนิดตลอดจนคทัแบคนาํมาใชท้าํอีมลัชนัไดท้งัสิน แตทีใชก้นมากทีสุดมา่ ั

จาก AC.85-100 Pen. (การทดสอบการทะลุทะลวง)   

            2.3.1 การผลติอมีัลซีไฟด์แอสฟัลต์   

                   โดยการผสมแอสฟัลตซี์เมนต ์กบนาํและอีมลัซีไฟเออร์ ั (Emulsifier) นาํไปตีใหเ้ขา้

กน ปกติแอสฟัลตซี์เมนตจ์ะไมยอมผสมกบนาํ  แตเมือถูกตีจนแตกออกเป็นอนุภาคเมด็เล็ก  ๆ  แลว้  สารเคมีทีั ่ ั ่

ใสไว ้่ (Emulsifier)จะทาํหนา้ทีเป็นเยอืบาง ๆ หุม้ ทุก ๆ เมด็ของแอสฟัลตซี์เมนตไ์ว ้ป้องกนไมใหร้วมตวักนั ่ ั

กอนการใชง้าน  ่  
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            2.3.2 ชนิดของอมัีลซีไฟด์แอสฟัลต์   

                   เมือแบงโดยอีมลัซีไฟเออร์ทีผสม จะแบงได ้่ ่ 4 ชนิด คือ   

                   2.3.2.1 แอนไอออนิค  บิทเมน อมีัลชัน   ู (Anionic Bitumen Emulsion)   

                   2.3.2.2 แคทไอออนิค  บิทเมน อีมัลชัน   ู (Cationic Bitumen Emulsion)   

                   2.3.2.3 นอน-ไอออนิค  บิทเมน อมีัลชัน   ู (Non-Ionic Bitumen Emulsion)   

                   2.3.2.4 คอลลอยดอล  บิทเมน อีมัลชัน   ู (Colloidal Bitumen Emulsion)   

        สําหรับงานทางส่วนใหญ่ใช้เพยีงสองชนิดแรกคือ แอนไอออนิค และแคทไอออนิค                      

  2.3.3 แอนไอออนิค  บิทเมน อีมัลชัน   ู (Anionic Bitumen Emulsion)   

                      เป็นยางมะตอยนาํทีมีคุณสมบติัเป็นดาง  และทุก ๆ เมด็ของยางมีประจุไ่ ฟฟ้าลบอยู

ทีผวิใน การใชง้านเมือราดอีมลัชนัชนิดนีลงบนหิน    จะทาํให้แอสฟัลตเ์ริมแตกตวั  แตหินสวนมากจะมี่ ่

ประจุไฟฟ้าลบ อีมลัชนัชนิดนีจึงยงัไมจบัหินทนัที แตตอ้งรอให้นาํจาํนวนหนึงในอีมลัชนัระเหยไปเสียกอ่ ่ ่

จึงจะเริมจบัหิน   

            2.3.4 แคทไอออนิค  บิทเมน อมัีลชัน   ู (Cationic Bitumen Emulsion)   

                      เป็นยางมะตอยนาํทีมีคุณสมบติัเป็นกรด  และทุก  ๆ  เมด็ของยางมีประจุไฟฟ้าบว

อยทูีผวิ ในการใชง้านเมือราดอีมลัชนัชนิดนีลงบนหิน  หินสวนมากมีประจุไฟฟ้าลบอยแูลว้เยอือีมลัซิไฟ่ ่ ่

เออร์ซึงมีประจุไฟฟ้าบวกกจะถูกดูดไปติดกบหินทนัทีทาํใหแ้อสฟัลตแ์ตกตวัโดยไมตอ้งรอการระเหยของนํ็ ั ่

เหมือนชนิดแอนไอออนิค  อีมลัชนัชนิดนีจึงสามารถใชร้าดหินไดทุ้กชนิด  หรือแมก้ระทงัดินกตาม  ็  

            2.3.5 ประเภทของอมีัลซิไฟด์แอสฟัลต์   

                      เมือแบ่งโดยเกรดในการรวมตวัของแอสฟัลต ์  หรืออตัราเร็วทีแอสฟัลตใ์ชใ้นการ

รวมตวั หรือแยกตวัออกจากนาํ ซึงเรียกวาเวลาแตกตวั ่ (Breaking Time)หรือ  (Setting Time)จะแบงออกได ้่

3 ประเภท คือ   

                  2.3.5.1  อมีัลชันแตกตัวเร็ว  (Rapid Setting Emulsion, RS)   

                  2.3.5.2  อมีัลชันแตกตัวเร็วปานกลางหรือแบบกงึถาวร(Medium Setting,MS)   

2.3.5.3  อมีัลชันแตกตัวช้าหรือแบบถาวร (Slow Setting, SS)   

           2.3.6 ชนิดของเกรดของอมีัลซิไฟด์แอสฟัลต์   

                   ในการปฏิบติังานนนั ชนิดและเกรดของอีมลัซิไฟดแ์อสฟัลตจ์ะบวกรวมกน ซึงมีั

อย ูหลายเกรด  ดงันี ่ (ขอ้ 2.3.2 รวมกบ ขอ้ ั 2.3.5)   

 

 

 

 

 



 

 

2-11 

 

ตารางท ี2.2  ชนิดของอมัีลซิไฟด์แอสฟัลต์ 

แอนไอออนิค ((Anionic) แคทไอออนิค (Cationic ) 

RS  1 RS - 2 

MS - 1 

MS - 2 

MS - 2h 

HFMS - 1 

HFMS – 2 

HFMS - 2h 

HFMS - 2S 

SS - 1 

SS - 1h 

CRS 1 

CRS- 2 

CMS  2 

CMS - 2h 

- 

- 

- 

- 

CSS  1 

CSS 1h 

 

 

ตวัอกัษร "h"  ทีตามหลงัเกรด หมายถึงใชแ้อสฟัลตซี์เมนตที์แข็งกวามาผลิต่  

         ตวัอกัษร "HF" ทีนาํหนา้เกรด MS หมายถึง "ไฮ-โฟลต" (High  Float)   ซึงเกดจากการเติมสารเคมีทีิ

ทาํให้แอสฟัลตเ์คลือบมวลรวมเป็นฟิล์มหนากวาปกติโดยมีโอกาสหลุดรอนนอ้ยกวา ในบางตาํราใชต้วัอกัษร ่ ่ ่

K ตอทา้ยตวัเลข        เป็นการบอกชนิดของอีมลัชนัวาเป็น แคทไอออนิค    เชน ่ ่ ่ RS - 2K, SS - K   

             2.3.7 ข้อดีของอมีัลซิไฟด์แอสฟัลต์   

                   2.3.7.1 ไมตอ้่ งการอุปกรณ์พิเศษสาํหรับตม้ยาง   

                   2.3.7.2 ประหยดัคาเชือเพลิงทีใชใ้นการตม้  ่  

                   2.3.7.3 ใชง้านไดแ้มว้สัดุจะเปียกชืน และไมตอ้งคาํนึงถึงอุณหภูมิประจาํวนั ทาํให้่

ขยายเวลาการกอสร้างเขา้ไปในหนา้ฝนได ้ ่  

                   2.3.7.4 มีความปลอดภยัในการใชง้านสูง เพราะไมไวไฟ  ่  

            2.3.8 ข้อเสียของอมีัลซีไฟด์แอสฟัลต์   

                   2.3.8.1 เกบรักษายากเกบไวไ้ดไ้มนาน และตอ้งให้การบริการอยางนอ้ยสัปดาห์ละ็ ็ ่ ่

ครัง   

                   2.3.8.2 การขนสงทาํไดล้าํบาก ตอ้งทาํดว้ยความร่ ะมดัระวงัมาก ทาํใหช้กัชา้   

                   2.3.8.3 เกดการสูญเปลาไดง้าย  เชน เมือเปิดฝาถงัแลว้ตอ้งใชใ้หห้มด  ถา้เหลือิ ่ ่ ่

แลว้เกบไวก้มีโอกาสแตกตวัเสียไปไดม้าก  ็ ็  

                   2.3.8.4 ยุงยากตอผูใ้ชเ้มือตอ้งเปลียนชนิดยาง  ่ ่  
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                   2.3.8.5 สารเคมีในยางมะตอยนาํ    อาจกดเครืองจกัรเครืองมือเสียหายได ้  ั  

ถา้ไมทาํความสะอาดหลงัการใชง้าน  ่  

            2.3.9 ข้อควรระวงัเกยีวกบัอีมัลซิ ไฟด์แอสฟัลต์   

                จากรายละเอียดควบคุมการกอสร้างตอทา้ยสัญญากอสร้างกรมทางหลวง  ่ ่่  

2.3.9.1 การขนสงอีมลัซีไฟด์แอสฟัลต ์ โดยเฉพาะการขนขึนและลง    ตอ้งระมดั่  

ระวงัไมใหถ้งับรรจุไดรั้บการกระทบกระเทือนรุนแรงมากเพราะอาจทาํให้อีมลัซีไฟด์แอสฟัลตแ์ตกตวัได ้ ่  

               2.3.9.2 กอนใชอี้มลัซีไฟด์แอสฟัลต ์ทีบรรจุถงัเกบตงัทิงไวน้าน ๆ ควรกลิงถงั ไป่ ็

มาอยา่งนอ้ยดา้นละ 5 ครังเป็นประจาํ   สัปดาห์ละ 1 ครัง             โดยเฉพาะเมือกอนจะบรรจุลงเครืองราด ่

แอสฟัลต ์ เพอืให้อีมลัซีไฟด์แอสฟัลตมี์ลกัษณะเดียวกนโดยทวัถึง  ั  

2.3.9.3 ทุกครังทีบรรจุแอสฟัลตล์งในเครืองราดแอสฟัลต ์ ควรใชใ้ห้หมดแลว้ลา้ง 

เครืองราดแอสฟัลตเ์สียดว้ย โดยเฉพาะทีหวัฉีด (Nozzle)  เพราะมิฉะนนัอีมลัซิไฟดจ์ะแตกตวัเกาะติดแนน ่

ทาํให้ไมสะดวกในการทาํงานวนัตอไป   และเป็นการป้องกนไมให้ถงับรรจุแอสฟัลตถู์กกรดในอีมลัซิไฟด์่ ่ ั ่

แอสฟัลตบ์างชนิดกดทะลุเสียหายได ้    ถา้เปิดถงับรรจุอีมลัซิไฟดแ์อสฟัลตอ์อกใช้ั   ควรใชใ้ห้หมดถงั  หรือ

ตอ้งปิดฝาอยางดี มิฉะนนันาํในถงัจะระเหยได้  ทาํใหเ้กดการแตกตวั  และหมดคุณภาพการเป็นอีมลัซิไฟด่ ิ

แอสฟัลตไ์ด ้  

2.3.9.4 ในภาชนะใด ๆ     กตามไมวาจะเป็นถงัหรือเครืองราดแอสฟัลต ์     ถา้ใช้็ ่ ่  

อีมลัซิไฟดแ์อสฟัลตช์นิดแอนไอออนิค อีมลัชนัอยแูล้่ วจะเปลียนเป็นชนิด แคทไอออนิคอีมลัชนัจะตอ้งทิง

ของเกาแลว้ใชน้าํลา้งภาชนะหรือถงันาํให้สะอาดเสียกอน  ทงันีหมายถึง ในทางกลบักนดว้ย  ่ ่ ั  

        2.4 นํามันดิน     

       วสัดุบิมูมินสัชนิดทีสอง นอกเหนือจากแอสฟัลต ์ คือ นาํมนัดิน(Tar)เป็นวสัดุบิทูมินสัทีไม่

เกดขึนเองตามธรามชาติ แตตอ้งผลิตขึนมาโดยการสกดจากถานหิน เราแบงนาํมนัดินตามวธีิการผลิต        ได ้ ิ ่ ั ่ ่

2 ชนิด คือ   

            Coal Tar  มีหลกัการโดยทวัไป คือ การเผาถานหินในเตาอบขนาดใหญจนเหลือวสัดุทีตอ้งการอยู่ ่ ่

ในเตาเผา  สวนทีถูกเผาจนกลายเป็นแกสจะถู่ ๊ กขบัออกมาและแกสนีเองทีจะกลนัตวักลายเป็นนาํมนัดิน  ๊  

            Water - Gas Tar  เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิต Illuminating Gas  โดยการนาํเอาถานโคก๊   ่

(Coke) มาเผาให้ร้อนจดั แลว้อดัไอนาํความดนัสูงเขา้ไปจะไดแ้กสชนิดหนึง เรียกวา ๊ ่ "วอเตอร์แกส๊" (Water - 

Gas) ซึงมีสีนาํเงิน   แกสนีจะถูกผสมโดยฉีดปิโตรเลียมดิบหรือไอนาํมั น   ไอนาํมนัเมือไดรั้บความร้อนสูง๊

จะแตกตวัเป็นแกสถาวร  ซึงในขณะเดียวกนนนักจะเกดไอนาํมนัดินขึนดว้ย        เมือกลนัตวัเรากจะไดน้าํม๊ ั ็ ิ ็

ดิน   

 

 

 

 



 

 

2-13 

            2.4.1 ชนิดของนํามันดิน  (Types of Tars)   

         เมือแบงตามลกัษณะเดียวกบแอสฟัลตจ์ะไดน้าํมนัดิน  ่ ั 2 ชนิด คือ   

             2.4.1.1 นํามันดินถนน  (Road Tars, RT)   

                       เป็นผลิตภณัฑส์วนทีเหลือจากการกลนัถานหินโดยตรง ถูกผลิตออกมา ่ ่ 12 

เกรด ความหนืด (RT-1,ถึง RT-12)  ทีอุณหภูมิ 77 ◌ ํF เกรด 1 ถึง เกรด 7 จะเป็นของเหลวและเกรด 8 ถึง 12 

จะเป็นของแข็งและกงแขง็  ึ  

             2.4.1.2 นํามันดินถนนคัทแบค (Road Tar Cutback, RTCB.)   

                       คือ  การนาํเอานาํมนัดินถนน  ทีมีเกรดระหวาง ่ 7 ถึง 12 ไปผสมกบนาํมัั

ที ไดจ้ากการกลนัถานหิน ่ (Coal Tar Distillated oil) ซึงเป็นชนิดระเหยเร็วดว้ย (Highly Volatile) เชน ่

เบนซิน (Benzine) หรือ แนพธาลีน (Naphthalene) นาํมนัดินถนนคทัแบค ถูกผลิตออกมาเพียงสอง เกรด คือ

เกรด 5  และเกรด 6 (RTCB-5, RTCB-6) มีคุณสมบติับมแขง็ตวัเร็วม่ าก                              

       2.4.2  ข้อดีของนํามันดิน   

                   2.4.2.1 ไมละลายในปิโตรเลียมกลนั  จึงเหมาะทีจะใชก้อสร้างลานเติมเชือเพลิง  ่ ่  

                   2.4.2.2 ซึมลงในดินชนัรากไดดี้กวาและลึกกวาแอสฟัลต ์  เมือมีขนาดความหนื่ ่ ด

และระยะเวลาการบมเทากน  ่ ่ ั  

       2.4.3  ข้อเสียของนํามันดิน   

                   2.4.3.1 ความหนืดของนาํมนัดินจะเปลียนแปลงอยางมาก  ตามอุณหภูมิทีเปลียนไ่

ทาํให้ผวิทางออนเกนไปในฤดูร้อนจนอาจเกดรองลอ้ได ้    และเปราะมากในฤดูหนาวจนอาจแตกและเกด่ ิ ิ ่ ิ

การแยกตวัได ้  

                   2.4.3.2 สาํหรับประเทศไทย    การผลิตนาํมนัดินขึนไดมี้ปริมาณนอ้ยมาก        ไม

สามารถสนบัสนุนงานทางได ้ จากขอ้เสียดงักลาวทาํใหเ้ราไมนิยมใชน้าํมนัดิน                                   ่ ่  
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บทท ี3 

การพิสจน์ทราบวัสดุบิทมินัสในสนามู ู  (Field Identification)  
1. กล่าวทวัไป  

        ในเขตยทุธบริเวณอาจเกิดปัญหาเรืองการพิสจูน์ทราบวสัดบุิทมิูนสัทีไมท่ราบชนิดได้ เชน่ ในกรณี ที

เข้าแยง่ยืดพืนทีจากข้าศกึ รวมทงัยทุโธปกรณ์และสิงต่าง ๆ ทีข้าศกึทิงไว้          แม้กระทงัภาชนะบรรจวุสัดุ

บิทมิูนสัของฝ่ายเราเองทีไมไ่ด้ทําให้ครืองหมายไว้   หรือเครืองหมายลบเลือนไป  เป็นเหตใุห้เกิดการสบัสน

และลา่ช้าโดยไมจํ่าเป็นในการก่อสร้าง  เพราะวสัดบุทิมูนิสัมี ชนิด และขนาดความหนืดตา่ง ๆ กนัออกไป 

ซงึถกูผลิตขึนมาเพือวตัถปุระสงค์เฉพาะเท่านนั  เราจึงต้องมีความรู้ในเรืองการพิสจูน์ทราบในสนามเพือให้

ได้แนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  

        1.1 เมือทราบชนิดและความหนืดของวสัดก็ุสามารถทราบชนิดของผิวทางทีสามารถก่อสร้างได้โดย

วสัดบุิทมิูนสัชนิดนนั ๆ ได้  

        1.2 เมือตดัสินใจเลือกสร้างผิวทางชนิดใดแล้ว  ก็จะสามารถกําหนดหวัข้อวิธีการก่อสร้างได้  

        1.3 แล้ววิธีการก่อสร้างจะกําหนดชนิดและปริมาณเครืองมือทีจําเป็น  

        1.4 เมือทราบชนิดของวสัดบุิทมิูนสัแล้ว  ก็สามารถกําหนดหวัข้อการปฏิบตัเิพือความปลอดภยัได้  

2. การทดสอบสาํหรับการพิสจน์ทราบในสนาม ู  

       เพือให้ง่ายตอ่ความเข้าใจจงึแสดงแผนภมูิการพิสจูน์ทราบไว้ท้ายบทที 3  และจะอธิบายการ พิสจูน์

แตล่ะอย่าง  

3. การพิสจน์ทราบแอสฟัลต์ซีเมนต์ ู (Asphalt Cement) และ คัทแบคแอสฟัลต์ 

(Cutback Asphalt)  
           3.1 การทดสอบการละลายในปิโตรเลียม   (Solubility Test)  

             เป็นการทดสอบชนัแรกสดุของการพิสจูน์ทราบ ฯ โดยการนําวสัดฯุ ทีไมท่ราบชนิด

ประมาณ 1 - 2 หยดหรือถ้าวสัดฯุ เป็นของแข็งก็ใช้ประมาณหวัไม้ขีดขนาดใหญ่นําไปกวนในปิโตรเลียม

กลนั เชน่ เบนซิน, นํามนัก๊าด หรือนํามนัดีเซล ถ้าวสัดนุนัละลายผสมในปิโตรเลียมกลนัได้อย่างสมําเสมอ วั

นนัจะต้องเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์หรือไม่ก็คทัแบคแอสฟัลต์ อย่างใดอยา่งหนงึ เพราะอีมลัซิไฟด์จะละลายไม่

หมดแตจ่ะปรากฎเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ ทีก้นภาชนะ  และนํามนัดินจะไมล่ะลายแต่จะคงรูปเป็นเส้น  ๆ  เมื

แนใ่จเชน่นี แล้วก็เริมการทดสอบในหวัข้อตอ่ไป        

       3.2 การทดสอบการริน   (Pour Test)  

               เป็นการทดสอบเพือบง่ชีว่าวสัด ุ ฯ (จากข้อ 3.1) นนั คือแอสฟัลต์ซีเมนต์หรือคทัแบค

แอสฟัลต์  ทําได้โดยบรรจวุสัดฯุ ลงในภารชนะเล็ก ๆ แล้ว "ริน" ตวัอยา่งวสัดฯุ นนั ทีอณุหภมูปิกต ิ(77 ◌ํ F 

หรือ  25 ◌ํ C)  แอสฟัลต์ซีเมนต์มีสถานะกงึแข็ง จะ "ไมไ่หล"  ในขณะทีคทัแบคแอสฟัลต์มีสถานะเหลว จะ 

"ไหล"  
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        3.3 การทดสอบการทะลุทะลวง (Penetration Test)  

               เมือได้ทําการทดสอบการรินในข้อ 3.2 แล้ว ถ้าตวัอย่างวสัดฯุ ไม่ไหลก็แนใ่จได้วา่วสัดนุนั 

คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ การทดสอบการทะลทุะลวงกระทําเพือให้ทราบถึงเกรดความแข็งโดยประมาณของ

แอสฟัลต์ซีเมนต์ เพราะเกรดโดยประมาณก็เพียงพอทีจะทําให้เราทราบวิธีการก่อสร้าง, เครืองมือที

เหมาะสม, อตัราการใช้วสัดแุละอณุหภมิูทีใช้ผสม  การทดสอบกระทําโดยการกดตะปหูรือของแหลมอืน ๆ 

เข้าไปในแอสฟัลต์ซีเมนต์ทีบรรจอุยูใ่นภาชนะ โดยการกดอย่างแรง (แรงดนั 10 ปอนด์) ณ อณุหภูมิปกติ 

(77 ◌ํ F หรือ      25 ◌ํ C) จะปรากฏผลตามแนวทางดงันี  

         กรณีที 1. ตะปถููกกดเข้าไปได้ง่ายมาก จดัเป็นเกรดอ่อนประมาณ 150 - 300  

         กรณีที 2. ต้องใช้แรงกดมากพอสมควร แตก็่ไม่ยากมากนกั   จดัเป็นเกรดความแข็ง 

ปานกลาง  ประมาณ  85 - 150 

         กรณีที 3. กดตะปเูข้าไปได้เพียงเล็กน้อยด้วยความลําบากมาก  จดัเป็นเกรดแข็ง  

ประมาณ     40 - 85  

       3.4 การเปรียบเทียบขนาดความหนืด   (Viscosity Determination)  

               เป็นการเปรียบเทียบความหนืดของคทัแบคแอสฟัลต์ ภายหลงัจากการทดสอบการรินใน

ข้อ 3.2 แล้ว วดัสฯุ ตวัอย่างสามารถไหลได้ ทําให้แนใ่จได้วา่ คือ   คทัแบคแอสฟัลต์ เราจงึทําการ

เปรียบเทียบความหนืดโดยประมาณกบัวสัดทุวัไป เชน่ นํา  โดยการรินคทัแบคแอสฟัสท์ให้ไหลแล้ว

เปรียบเทียบกบันํา, นําเชือมใส, นําเชือมข้น, นําเชือมข้นส่วนทีไมย่อมสลดัตวัเป็นผลึกนําตาล (Molasses), 

โมลาสข้น และของเหลวเปลียนรูปยาก  (Barely deform)  รายละเอียดการเปรียบเทียบให้ไว้ในรูปที 3.1  

ซงึรวมการเปรียบเทียบความหนืดของนํามนัดินไว้ด้วย  

        3.5 การทดสอบการป้าย  (Smear test)  

             หลงัจากทีเราทราบถึงขนาดความหนืดโดยประมาณของคทัแบคแอสฟัลต์แล้ว ขนัตอ่ไป 

คือ การพิสจูน์ชนิดของมนัว่าเป็นชนิดบม่แข็งตวัเร็ว, ปานกลางหรือช้า โดยการทดลองปา้ยตวัอย่างวสัดลุง

บนกระดาษทีไม่ดดูซึมนํา  เช่น  กระดาษแก้ว  แล้วทิงระยะเวลาให้ปิโตรเลียมทีผสมอยู่ระเหยออกไป  สามาร

ทําการทดลองได้สองห้วงเวลา  ห้วงเวลาแรก คือ หลงัจากทิงไว้ 2-3 นาที คทัแบคแอสฟัลต์ชนิด RC จะ

เหนียวเร็วมากจนจบักระดาษแนน่  ทดลองเอานิวแตะจะรู้สึกเหนียว และยกติดนิวขึนมาได้ ในขณะที MC 

และ SC  จะยงัคงเยมิไหลไมส่ามารถยกติดนิวขึนมาได้ การทดลองในห้วงเวลาแรกนีมีข้อบกพร่อง  คือ อาจ

ผิดพลาดได้ง่าย  ถ้าวสัดนุนัเป็น  MC หรือ SC ทีมีขนาดความหนืดสงู คือ ขนาด 800 หรือ 3,000 เพือความ

แนใ่จจงึต้องตรวจสอบด้านหลงักระดาษด้วย โดยทิงไว้นาน ๆ  RC จะไมซ่มึทะลหุลงั กระดาษในขณะที MC 

และ SC จะซึมทะล ุ   การทดสอบในห้วงเวลาทีสอง คือ ทิงระยะเวลาให้นานกวา่ 24 ชม.  ซงึจะปรากฎผล

เป็นสอง กรณี คือ  

         กรณีที 1. ถ้าคทัแบคแอสฟัลต์นนัเป็น RC  มกัจะแข็งตวัอยา่งสมบรูณ์ก่อน 24 ชม. โดย      

RC-3000 จะแข็งตวัใน 3 ชม. และ RC-800  จะแข็งตวัใน 6 ชม.  
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         กรณีที 2.  ถ้าคทัแบคแอสฟัลต์นนัเป็น MC หรือ SC แม้จะมีขนาดความหนืดสงู เช่น  

MC,SC-800 หรือ  MC, SC-3000  แม้จะเหนียวเร็วภายใน 2-3 นาที      แตก็่จะไมแ่ข็งตวัหรือยงัคงเยมิอยู ่

ภายหลงั 24 ชม.ไปแล้ว  

        3.6 การทดสอบเผาแล้วดมกลนิ (Heat Odor Test)  

               หลงัจากการทดสอบการปา้ยใน ข้อ3.5 แล้วเราจะสามารถแยกได้วา่คทัแบคแอสฟัลต์นนั

เป็นชนิดใด ระหว่างชนิดบม่แข็งเร็ว (RC) หรือบม่แข็งตวัปานกลางและบม่แข็งตวัช้า(MC และ SC) เราจงึ

ต้องทําการทดสอบตอ่ไป เพือพิสจูน์ทราบวา่คทัแบคแอสฟัลต์นนัเป็นชนิดบม่แข็งตวัปานกลาง (MC) หรือ

บม่แข็งตวัช้า(SC) โดยการเผาตวัอยา่งวสัดฯุ ในภาชนะเปิด  เพือให้นํามนัทีผสมอยูร่ะเหยออกมาให้เร

พิสจูน์ทราบกลิน    ซงึจะปรากฎผลได้สองกรณีคือ  

             กรณีที 1.  ถ้าคทัแบคแอสฟัลต์นนัเป็นชนิดบม่แข็งตวัเร็วปานกลาง (MC) ก็มกัจะมีกลินฉนุ

รุนแรงของนํามนัก๊าด (Kerosene)  

             กรณีที 2.  ถ้าคทัแบคแอสฟัลต์นนัเป็นชนิดบม่แข็งตวัช้า (SC)  ก็จะมีกลินออ่น ๆ จาง ๆ 

ของนํามนัเครืองร้อน ๆ (Hot Moter oil)  

4. การพิสจน์ทู ราบอีมัลซีไฟด์แอสฟัลต์  
        4.1 การทดสอบการละลายปิโตรเลียมกลัน  (Solubility Test)  

             เชน่เดียวกบัข้อ 3.1 การทดสอบนีกระทําเป็นอย่างแรกสดุเพือแยกชนิดของวสัดบุทิมิูนสั

โดยการหยดวสัดฯุ 1-2 หยดลงในปิโตรเลียมกลนั เชน่ เบนซิน, นํามนัก๊าดหรือนํามนัดีเซล     แล้วท ําการกวน

ถ้าวสัดนุนัเป็นอีมลัซิไฟด์แอสฟัลต์ จะปรากฎผล คือ มนัจะรวมตวักนั เป็นเม็ดกลม ๆ (คล้ายลกูปัดของ

ปรอท)  นอนอยูที่ก้นภาชนะ   

        4.2 การทดสอบสี   (Colour Test)  

             เป็นการทดสอบโดยการมองด้วยตาเปล่า  โดยทีอีมลัซีไฟด์แอสฟัลต์จะมีสีนําตาลปนดําใน

ขณะทีวสัดบุิทมิูนสัชนิดอืนจะมีสีดําทงัหมด  

        4.3 การทดสอบผสมกับนํา   (Water - Mixing test)  

             เป็นการทดสอบทีให้ผลชดัเจนมากเพราะวสัดบุิทมิูนสัชนิดอืนจะไมย่อมผสมกบันําเด็ดขาด

แตอี่มลัซิไฟด์แอสฟัลต์มีนําผสมอยูใ่นตวัอยูแ่ล้ว  และยงัสามารถผสมนําเพมิได้อีก ในการใช้งานบางอย่างต้

ผสมนําเข้าไปถึงหนงึเท่าตวั ในการทดสอบเราผสมนําจ ํานวนเล็กน้อย กบัวสัดุฯ ตวัอย่าง   ถ้าผสมกันได้อย่

สมําเสมอกลมกลืน วสัดฯุ นนั คือ  อีมลัซิไฟด์แนน่อน    

       4.4 การทดสอบสังเกตเปลวไฟ  (Flame test)  

             เป็นการทดสอบเพือแยกอีมลัซิไฟด์แอสฟัลต์กับวสัดบุิทมูนิสัชนิดอืน ๆ โดยการนําเศษผ้า

ไป จุม่วสัด ุฯ ทีต้องการพิสจูน์ทราบให้ชุ่มแล้วนําเปลวไฟมาจี  ถ้าเศษผ้า ไม่ลกุติดไฟหรือเพียงติด ๆ   ดบั ๆ 

วสัดตุวัอยา่งนนั คือ อีมลัซิไฟด์แอสฟัลต์แน่นอน  ถ้าเศษผ้าลุกติดไฟได้ง่าย  และลกุติดไฟได้ดี  วสัดฯุ 

ตวัอย่างนนัไมใ่ชอี่มลัซีไฟด์แอสฟัลต์ แตเ่ป็นวสัดบุทิมูนิสัชนิดอืน  
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        4.5 การทดสอบฉาบ-ผสมกับมวลรวมละเอียด   (Sand - Coating test)  

             หลงัจากทีได้ทําการทดสอบจนแนใ่จแล้ววา่วสัดฯุ   ทีต้องการพิสจูน์ทราบ  คือ อีมลัซิไฟด์

แอสฟัลต์แล้วก็ต้องทําการทดสอบตอ่ไปเพือแยกชนิดของอีมลัซิไฟด์แอสฟัลต์ว่าเป็นชนิดใด  โดยการนํา

ทรายชืน 1 กํามือและอีมลัซิไฟด์แอสฟัลต์จํานวนเล็กน้อยมาผสมกนั  จะปรากฎผลสองกรณีดงันี  

             กรณี  1.  ไมย่อมผสมเข้ากบัทราย แตก่ลบัเกาะติดช้อนทีใช้ผสม มนัคือ อีมลัชนัชนิดบม่

แข็งตวัเร็ว (RS)   เพราะอีมลัชนัชนิดนีจะแตกตวัเร็วมากจนไมส่ามารถ  ผสมกบัมวลรวมละเอียดได้  

             กรณี  2. ผสมกบัทรายโดยง่ายและหุ้มทกุเม็ดทรายและเกาะช้อนด้วย มนัคือ อีมลัชนั ชนิด

บม่แข็งตวัเร็วปานกลางหรือบม่แข็งตวัช้าอย่างใดอยา่งหนงึซงึไมจํ่า  เป็นต้องแยกชนิดตอ่ไป เพราะทงั MS 

และ SS เป็นพวกผสมได้และสว่นใหญ่ใช้ในงานประเภทเดียวกนัได้  

5. การพิสจน์ทราบนํามันดนิ ู  
        5.1 การทดสอบการละลายในปิโตรเลียมกลัน   (Solubility  test)  

             เชน่เดียวกบัข้อ 3.1 และข้อ 4.1   ถ้าปรากฎผลวา่วสัดฯุ   ตวัอยา่งทีหยดลงไปในปิโต

รเลียมกลนัไมย่อมละลาย แตก่ลบัก่อตวัเป็นเส้น ๆ (Strings) ก็แนใ่จได้เลยว่าวสัดฯุ ตวัอยา่งนนั คือ         

นํามนัดิน  

      5.2 การทดสอบการรินและเปรียบเทียบความหนืด (Pour test and determine Viscosity)   

             มีจดุประสงค์เพือทราบเกรดความหนืดโดยประมาณ นํามนัดินถนนเกรด 1-12 จะอยูใ่น

สถานะของเหลวจนถึงของแข็งเมือทําการริน    แล้วเปรียบเทียบความหนืดกับวสัดทุวัไป เชน่เดียวกบัการ

เปรียบเทียบความหนืดของคทัแบคแอสฟัลต์ในข้อ 3.4 ก็จะสามารถทราบความหนืดโดยประมาณของ นํามั

ดินถนนได้ รายละเอียดการเปรียบเทียบให้ไว้ในรูปที 3.1  

5.3 การทดสอบการป้าย   (Smear test)  

             มีจดุประสงค์เพือแยกให้ทราบว่า นํามนัดินถนนนนัเป็นนํามนัดินถนนคทัแบค(RTCB) 

หรือไม่ โดยหลงัการทดสอบการรินแล้วปรากฎว่าเป็นนํามนัดนิถนน (RT) เกรด 4 ถึงเกรด 7 ก็นําตวัอยา่ง

นํามนัดินนนัมาปา้ยกบักระดาษ จะปรากฎผล  2  กรณี คือ  

             กรณี 1.  ตวัอยา่งข้นเหนียวเร็วมากภายใน 10 นาที  คือ RTCB - 5 หรือ 6   

             กรณี 2.  หลงัจากผ่านไปกว่า 10 นาที ตวัอย่างยงัคงไหลเยิมไม่ข้นเหนียว คือ RT  
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รปท ีู 3.1  แสดงการเปรียบเทียบความหนืด 

                                    Viscosity Comparision  

   RT เกรด       1   2   3   4        5    6       7     8    9      10   11    12    

   RT.Cutback                          5    6                                                  Asphalt   Cement 

   

                       200   150  100   60  40  

Old Cut Back  0                  1            2        3            4         5   

                                                                                                      300   200  150  100  60  

   New         

 Cut  Back   MC30       70                   250        800          3000   

  

 วสัด ุ          Water   Light Syrup   Syrup  Molasse  Heavy    Berly          Solid          

ทวั ๆ  ไป                                                   Molasse Deform                    

    

รปท ีู 3.2  การพสิจน์ทราบวัสดุบิทมินัสในสนามู ู  
 

                             วสัดบุิทมิูนสัไมท่ราบชนิด  

                                       การทดสอบการละลายในปิโตรเลียมกลนั  

          

ถ้าละลาย เป็นแอสฟัลต์                                           รวมตวัเป็นเม็ดกลม ๆ  เป็นอีมลัซิไฟด์แอสฟัลต์                                   ไมล่ะลาย  เป็นเส้น ๆเป็นนํามนัดินถนน     

                           

    ทดสอบการริน                                                           ทดสอบส-ีเป็นสีนําตาลออ่นปนดํา                                            ทดสอบการริน และ  เปรียบเทียบความหนืด  

                                      

ไมไ่หล                               ไหล                ทดสอบเผาและสงัเกตเุปลวไฟ  ไมติ่ดไฟหรือติด ๆ ดบั ๆ                               เกรด 1-3                    4-7                    8-12  

 

     แอสฟัลต์ซีเมนต์             คทัแบคแอสฟัลต์    

                                                                                                     ทดสอบการป้าย-ผสมกบัทราย                                       

                  ทดสอบการทะลวง             เปรียบเทียบความหนืด       

                                                               เกรด   30 - 3,000                                   ไมผ่สม                                     ผสมได้ดี                    ทดสอบการป้าย                                                                                                                       

                                                                                                           RS                                          MS,SS               

    

    40-85          85-160          150-300    

     แข็ง            ปานกลาง        อ่อน                       ทดสอบการป้าย                                                                         เหนียวเร็วมาก                                     ไหลเยมิอยูน่าน  

                                                                                                                                                                          RTCB 5-6                                                   RT  

                   เหนียวและแข็งตวัเร็ว  เป็น RC                                                          เยิมอยูน่าน     เป็น MC,SC                             

 

                                                                                                                            ทดสอบเผาแล้วดมกลิน          

                         

                                                                              กลินฉนุรุนแรงของนํามนัก๊าด                                                             กลินนํามนัเครืองจาง ๆ  

                                                                                                MC                                                                                             RC  
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บทท ี4 

การทําผวิบิทมินัสแบบต่าง ๆู  

1. การฉาบกนัฝ่น    ุ (Dust Pallatives or Dust Laying)  

        ฝุ่ นเป็นปัญหาสําคญัของการใช้งานถนนและสนามบนิในพืนทีการรบ     หรือพืนทีส่วนหน้าฝุ่ นจะ

รบกวนการทํางานของเครืองยนต์,ลดทศันวิสยั,ลดปริมาณการจราจรและบง่ชี ตําแหนง่ของฝ่ายเราแก่ข้าศกึ

ฝุ่ นสามารถลดได้โดยการพรมนํา,ราดเกลือ(Calcium Chloride)ปิดหน้าแตก็่เป็นการชวัคราวเทา่นนั แตก่าร

พรมนําหรือราดเกลือกระทําได้ลําบากในพืนทีการรบ  มีการเสียงสงู  เพราะต้องเสียงหลายครังเกินไปในกา

ออกปฏิบตังิาน วิธีทีได้ผลทีสดุและปอ้งกนัฝุ่ นได้ค่อนข้างถาวร,ออกปฏิบตังิานเพียงครังเดียว เสร็จ  อตัรา

เสียงน้อย คือการพน่วสัดบุทิมูนิสัลงบนพืนผิวเส้นทางทีมีฝุ่ น     วสัดบุิทมูินสัจะซมึลง และยดึผิวหน้าของ

เส้นทาง และหอ่หุ้มอนภุาคเล็ก ๆ ของฝุ่ นไว้ ตดัปัญหาเรืองฝุ่ นได้เด็ดขาด วสัดบุิทมิูนสัทีเหมาะสม      

คือคทัแบคแอสฟัลต์ชนิด MC-70, SC-70  หรืออีมลัซีไฟด์แอสฟัลต์ชนิดแตกตวัช้า (SS)   

2. การปฏิบัติเบืองต้นของการทาํผวิ   (Preliminary Treatment)  

        คือ การฉีดพนวสัดุบิทูมินสันนั  ผวิหนา้ของชนัรากหรือผวิหนา้ของผิวทางเกาจะตอ้งปรับให้เรียบ ่ ่

เสียก่อน   

        2.1 การฉาบก่อนลงผวิ  (Prime Coat)  

             คือ การฉีดพนวสัดุบิทูมินสัประเภทความหนืดตาํลงบนชนัราก ่ (Base Course) ซึงบดอดั

แนนไดที้แลว้ และวสัดุบิทูมินสัควรจะซึมลงในชนัรากประมาณ ่ 1/4 นิว  เพือป้องกนนาํซึมลงสูชนัรากแลั ่

ป้องกนนาํจากชัั นราก "ซึมขึน" มาทาํลายผวิทาง (Surface Course) เชือมประสานสวนบนของชนัรากให้่

เกาะแนน่ , ทาํหนา้ทีคลา้ยกาว  เชือมยดึชนัรากกบชนัผวิทางเขา้ดว้ยกน ั ั     และป้องกนผวิหนา้ของชนัรากั

ไมให้หลุดรอน  กรณีทีตอ้งการจราจรกอนทีจะทาํการกอสร้างชนัผวิทาง  ่ ่ ่ ่  

             2.1.1 ชนิดของวัสดบิทมินัสทใีช้ ุ ู  

                   ไดแ้ก คทัแบคแอสฟัลต์่  MC-30, MC-70,MC-250 หรือนาํมนัดิน RT-2,3,4   หรือ

อีมลัซิไฟดแ์อสฟัลตช์นิด Emulsified Prime M, Emulsified Prime S, SS-K  

            2.1.2 ปริมาณการใช้วสัดบิทมินัส ุ ู (Application Rate)             

                      อตัราราดยาง ประมาณ 0.15 - 0.4 แกลลอน/ตร.หลา (0.8 - 1.4 ลิตร/ตร.ม.) อตัรา

ราดยางทีแนนอนขึนอยกูบการออกแบบจากความแนนของชนัรากชนิด่ ่ ั ่  และความหนืด และการทดลองพน่

จริงในสนาม  

                    2.1.3 การเตรียมพืนผวิก่อนการปฏิบัติงาน  

                   ตอ้งใหพ้นืผิวทีจะฉาบอยใูนสภาพชืนพอเหมาะ   พืนทีแห้งเกนไปหรือชืนเกนไป่ ิ ิ

จะกอใหเ้กดปัญหาดงันี ่ ิ  

 

 



 4-2 

 

                          2.1.3.1 พืนแห้งสนิท ( Completely Dry)  

                                 เมือฉาบกอนลง่ ผวิแลว้มกัจะเกดรอยแยกแลว้นาํจะซึมเขา้ทาํลายชนัราิ

ได ้ในกรณีทีพืนแห้งให้พรมนาํไดใ้นอตัรา 0.2 - 0.3 แกลลอน/ตร.หลา ทงันีขึนอยกูบสภาพของชนัราก และ่ ั

สภาพอากาศในขณะนนั   เพือพรมนาํแลว้ตอ้งทิงไวใ้ห้พืนแหง้หมาด  ๆ  หรือแห้งเกอบสนิท  จึงทาํการฉาบ ื

กรณีพืนแห้งสนิทนีมกัไมคอยปรากฎ เพราะการบดอดัชนัรากใหไ้ดค้วามแนนตามตอ้งการ  ่ ่ ่   มกัจะมีการ

พรมนาํชวยเมือจดัให้ไดค้วามชืนในมวลดินทีพอเหมาะ ่ (OMC)     และกอนการกวาดฝุ่ นมกัจะมีการราดนํ่

เพอืให้คราบฝุ่ นทีเกาะอยกูบหินหลุดออกงายขึน ่ ั ่  

                   2.1.3.2 พืนเปียกชืนไป  

                           เมือฉาบกอนลงผวิแลว้นาํทีอยขูา้งใต้  ่ ่   เมือไดรั้บความร้อนจะขยายตวัดนั

ยางทีฉาบกอนลงผวิไวใ้หป้ริแยกแลว้นาํกจะซึมลงทาํลายชนัรากได้่ ็  โดยปกติความชืนในมวลดินกอนการ่

ฉาบกอนลงผวิ  ยอมใหไ้มเกน ่ ่ ่ ิ 1/2 ของ OMC   หรือโดยการพิจารณาจากอุณหภูมิในทีรมตอ้งสูงกวา ่ ่ 50 ◌ ํ

F หรือเมืออุณหภูมิสูงกวา  ่ 35 ◌ ํF  นานมาแลว้ 12 ชม. สาํหรับการใชอิ้มลัซีไฟดแ์อสฟัลตก์ไมจาํเป็นตอ้ง็ ่

เครงครัดในเรืองเหลานีนกั ่ ่  

       2.1.4 ลาํดับขันการฉาบก่อนลงผวิ (Sequence of Operation)  

                   2.1.4.1 การกวาด (Sweeping)  

                           โดยใชเ้ครืองกวาดฝุ่ น (Power Broom) ทีมีซีลวดเหล็ก   ปรับอตัราเร็ว

การหมุนและนาํหนกักดใหเ้พียงพอทีจะกวาดฝุ่ นออกโดย "มีหนา้หินโผล่"     ในสวนทีเครืองเขา้ไมถึงใหใ้ช้่ ่

ไมก้วาดชวย เสร็จแลว้ใช้เครื่ องเป่าลม (Power Blower)  เป่าฝุ่ นออกจนหมด  

                   2.1.4.2 การราดยาง (Application of Bituminus Material)  

                           ราดยางตามอตัราและอุณหภูมิทีกาหนด  และสาํหรับการฉาบกอนลงผวิํ ่

ตอ้งราดเกนออกไปดา้นขา้งของความกวา้งผวิทางขา้งละ ิ 1 ฟุต หรือ 30 ซม.  

                   2.1.4.3 การบ่ม   ( Curing )  

                           ถา้สภาพอากาศดีใหทิ้งไว ้24 ชม. สภาพอากาศเลวทิงไว ้48 ชม.โดยปกติ

จะทิงให้บมตวัอยางนอ้ย ่ ่ 48 ชม.  จึงเริมการกอสร้างชนัผิวทาง   และจะทิงไวไ้มเกน ่ ่ ิ 1 เดือน เพราะหลงัจาก

นียางทีฉาบกอนลงผวิไวจ้ะเสือมคุณสมบติั ่  
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ตารางท ี4.1  อณหภมิวัสดบิทมินัสทใีช้ราดในการฉาบก่อนลงผวิุ ุู ู  

วสัดุบิทูมินสั ◌  ◌ ํ ํ C ◌  ◌ ํ ํ F 

RT    2  

RT    3  

RT    4 

MC    30 

MC    70 

MC    250 

Emulsified Prime  M 

Emulsified Prime  S 

SS -  K 

15 – 50 

27 – 65 

27 – 65 

20 – 65 

40 – 82 

65 – 105 

40 – 70 

25 – 55 

25 - 55 

60 – 125 

80 – 150 

80 – 150 

70 – 145 

105 – 180 

145 – 220 

100 – 160 

75 – 125 

75 - 130 

 

2.1.5 ข้อควรระวงัเกยีวกบัการฉาบก่อนลงผวิ  

                   ภายหลงัการกอสร้างผวิทางมกัเกดปัญหาเรื่ ิ องยางทะลกัสูผิวหนา้ ่    ซึงสาเหตุสวน่

หนึง มาจากการฉาบกอนลงผวิไมถูกตอ้ง  จึงเป็นเรืองควรระวงัอยางยงิ  สรุปสาเหตุไดด้งันี ่ ่ ่  

2.1.5.1 การกวาดฝ่นไม่ถกต้อง ุ ู  

                           จะกอใหเ้กดปัญหาเรืองฝุ่ นตกคา้ง  ขดัขวางการซึม ่ ิ (Penetrate) ของยางที

ฉาบกอนลงผวิ  ยางสวนทีควรจะซึมลงชนัรากกจะทะลกัขึนสูผวิหนา้ของผวิทางแทน ่ ่ ็ ่       การกวาดฝุ่ นที

ถูกตอ้งจะตอ้งกวาดผิวหนา้ของถนน   "ใหส้ะอาดและมีหนา้หินโผล่"     โดยใชเ้ครืองกวาดฝุ่ นชนิดหมุนทีใช้

ซีลวดเหล็ก      ไมใชเ้ส้นหวายแลว้ใชเ้ครืองเป่าลมเป่าฝุ่่ นตามหลงั  

                   2.1.5.2 การสาดหินฝ่นปิดหน้าชันราก ุ  

                           บางโครงการการกอสร้างชนัรากโดยมวลรวมคลุกทีมีมวลรวมละเอียด ่

หลงัการบดทบัแลว้กลวัหินจะหลุดถา้เปิดการจราจรจึงใช้หินฝุ่ นสาดทบัหนา้เพือทาํให้เฉพาะผวิหนา้แขง็แรง 

การทาํเชนนีเป็นวธีิการทีผดิ่  เพราะกอนการฉาบกอนลงผิวจะตอ้งกวาดฝุ่ นออกอยแูลว้่ ่ ่         การเอาสวนทีไม่ ่

ตอ้งการใสเขา้ไป  จะเป็นสวนขดัขวางการซึมลงของยาง ่ ่  

                   2.1.5.3 การสาดทรายปิดหน้า  

                          บางโครงการราดยางในการฉาบฯมากเกนไปแม้ิ จะใชอ้ตัราตามขอ้กาหนดํ

แลว้กตาม แลว้ใชท้รายสาดทบัหนา้เร็วเกนไปทาํให้การระเหยของ ็ ิ Cutter stock ในยางชา้ลงหรือทรายจะ

ดูดซึมยางเอาไวข้า้งบน แทนทีจะมีโอกาสซึมลง ในชนัราก ทาํให้เกดแผนฟิล์มยางหนาอยขูา้งบน ิ ่ ่  
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                   2.1.5.4 ใช้ยางฉาบก่อนลงผิวมากเกนิไป  

                           แมอ้ตัราราดยางจะอยใูนเกณฑข์นัตาํของขอ้กาหนดกตาม  ถา้ใชย้างมา่ ํ ็

เกนไปแลว้ทาํผวิทางในเวลาใกลเ้คียงกน ยางสวนเกนจะถูกอดัดนัขึนขา้งบน  และไปดนัยางทีทาํชนัผวิทางิ ั ่ ิ

ใหล้อยขึนมาหลงัจากเปิดการจราจรระยะหนึง  

       2.2 การฉาบก่อนเพมิผวิ     (Tack Coat)  

             คือ การราดวสัดุบิทูมินสั ผวิทางเกา ่ ( Surface Course ) หรือไพรมโ์คทเกาทีหมดสภาพ ่

เพอืทาํหนา้ทีคลา้ยกาว เพือยดึเหนียวระหวางผวิทางเกากบผวิทางใหมทีจะกอสร้างทบั ลงไป ่ ั ่่ ่  

            2.2.1 ชนิดของวัสดบิทมินัสทใีช้ใุ ู นการฉาบก่อนเพมิผวิ  

                   มกัเป็นชนิดบมตวัเร็วไดแ้ก ่ ่ RC-70, RC-250, RC-800, RS-2K หรือ   

แอสฟัลตซี์เมนต ์ 85-100, 120-150 หรือ  RT-6,7,8,9,10,11, 12  

           2.2.2 ปริมาณการใช้วสัดบิทมินัสในการฉาบก่อนเพมิผวิ ุ ู  

                   อตัราราดยางจะมากหรือนอ้ยขึนกบสภาพพืนผวิเดิม ประมาณ ั 0.05 - 0.25  

แกลลอน/ตร.หลา ประมาณ 0.23 - 1.17 ลิตร/ตร.ม.    ถา้ใชอี้มลัซีไฟดแ์อสฟัลต ์ RS-2K ใหผ้สมนาํเทาตั่

แลว้พนในอตัรา ่ 0.46 - 2.34 ลิตร/ตร.ม.  

            2.2.3 การเตรียมพืนผวิก่อนการปฏิบัติงาน        

                   จะตอ้งเตรียมผวิทางเดิมหรืองานฉาบกอนลงผวิเดิมทีหมดสภาพให้สะอาด่

ปราศจากฝุ่ นผง และหินทีหลุดลอย  รวมทงัการซอมปะหลุมบอทีมีอยเูสียกอน ่ ่ ่ ่  

            2.2.4 ลาํดับขันการฉาบก่อนเพมิผวิ (Sequence of Operations)  

                   2.2.4.1 การกวาด ( Sweeping)  

                           โดยใชเ้ครืองกวาดฝุ่ น (Power Broom) กวาดฝุ่ นและหินทีหลุดลอยออก

โดยไมทาํใหผ้วิทางเดิมหรือไพรมโ์คทเดิมเสียหาย  บริเวณทีเครืองเขา้ไมถึงให้ใชไ้มก้วาดชวยเสร็จแลว้ใช้่ ่ ่

เครืองเป่าลม (Power Blower) เป่าฝุ่ นออก  

                   2.2.4.2 การราดยาง (Application of Bituminus Materials)  

                           ราดยางตามอตัราและอุณหภูมิทีกาหนด ตอ้งตรวจสอบอยเูสมอวาอตัราํ ่ ่

การราดยางไมมาก  และไมนอ้ยจนเกนไป เพราะถา้มากเกนไปจะเกดการทะลกัสูผวิหนา้และผิวทาง ใหมจะ่ ่ ิ ิ ิ ่ ่

เลือนไหลสูญเสียความมนัคง (Instability)          สาํหรับการฉาบกอนเพิมผวิฉาบเทาความกวา้งของผวิทาง่ ่

เทานนั ไมตอ้งราดเผือออกไปไหลทางเหมือนการฉาบกอนลงผวิ  สวนขอ้สังเกตเรืองอุณหภูมิ กอนการฉาบ่ ่ ่ ่่ ่

นนัเหมือนการฉาบกอนลงผิว ่  

                       2.2.4.3 การบ่ม (Curing)  

                           เนืองจากใชว้สัดุบิทูมินสับมแขง็ตวัเร็ว    จึงใชเ้วลาบมไมก ชม่ ่ ่ ี . (2-3 ชม.)  

ทดสอบไดโ้ดยลองกดดู  แตควรทิงไวจ้นแนใจวาบมตวัแลว้จริง ๆ เพราะไมเชนนนัยางทีฉาบกอนเพิมผวิไว้่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
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จะทาํหนา้ทีเป็นนาํมนัหลอลืนแทนทีจะเป็่ นกาวสาํหรับการฉาบกอนเพิมผวิเมือบมตวั ่ ่      แลว้ตอ้งทาํการ

กอสร้างผวิทางทนัที ไมมีการเปิดการจราจรเด็ดขาด  จนกวาจะกอสร้างชนัผิวทางเสร็จ ่ ่่ ่  

ตารางที 4.2  อณหภมิวัสดบิทมินัสทใีช้ราดในการฉาบก่อนเพมิผวิุ ุู ู  

วสัดุบิทูมินสั ◌  ◌ ํ ํ C ◌  ◌ ํ ํ F 

RS    2 K  

RT    6  

RT    7, 8, 9  

RT    10, 11, 12 

แอสฟัลตซี์เมนต ์85-100,100-120 และ 120 - 150         

RC    70 

RC    250 

RC    800 

 

25 - 55 

30 – 60 

65 – 110 

80 – 120 

140 – 180 

50 – 100 

50 – 100 

80 - 110 

75 –130 

80 – 150 

150 – 250 

150 – 225 

285 – 350 

120 – 215 

120 – 215 

130 - 235 

 

รปทีู  4.1  แสดงขันการปฏิบัติ การฉาบก่อนลงผวิและการฉาบก่อนเพมิผวิ 

 

  1              2     3 

         

การกวาด (Sweeping)                  ฉาบกอนเพิมผวิหรือฉาบกอนลงผวิ               การบม่ ่ ่  

                Tack Or Prime Application                      Curing 

   

  

  

  

 

3. การแต่งผวิทาง    (Bituminus Surface Treatment)  

        คาํวา การแตงผิว ่ ่ (Surface Treatment) คือ ความหมายพืนฐานอยางกวา้ง ๆ ของ ่ "การฉีดพนวสัดุบิ่

ทูมินสัแลว้ สาดทบัดว้ยมวลรวม หรือไมสาดทบักได้่ ็ "  จะแตงผวิหนา้ของถนนชนิดใดกได ้ หรือผวิทาง ่ ็

(Pavement Surface)  ชนิดใดกได ้  มีจุดประสงคเ์พอืกนนาํซึมลงชนัรากและป้องกน  การสึกหรอจา็ ั ั

การจราจร  แบงออกได ้ดงันี ่  

           3.1 การฉาบปิดหน้า (Seal Coat)  

           3.2 Fog Seal  
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           3.3 Slurry Seal  

           3.4 Chip Seal  

           3.5 การแต่งผวิชันเดียว และหลายชัน (Single and Multiple Surface Treatment)  

        3.1 การฉาบปิดหน้า (Seal Coat)             

                        คือ การแตงผวิหนา้ของผวิทางราดยางเดิม ่  โดยการราดวสัดุบิทูมินสัในอตัรา   0.1-0.2 

แกลลอน/ตร.หลา แลว้สาดทบัดว้ยหินเกล็ดขนาด 1/8 นิว  ในอตัรา 8-15 ปอนด์/ตร.หลา     เพือปิดผวิที

ขรุขระของผวิทางราดยางบางชนิดใหแ้นนสนิทเป็นครังสุดทา้ยเพือ ่  

            3.1.1 ปิดผวิหน้าถนนกันนําซึม   (ในกรณผีวิทางเดิมใช้มวลรวมคลกลาํดับขนาดเปิดุ )     

(Open Gradation)  

            3.1.2 ปรับปรงผวิทางให้สดใส ุ  

            3.1.3 เพมิความต้านทานการเสียดสี  

            3.1.4 ทําให้เกดิสีทเีห็นชัดในเวลากลางคืน  

        3.2 Fog Seal  

             คือการแตงผิวหนา้ของผิวทางรา่ ดยางเดิมทีมีรอยแตกแยกขนาดเล็กมาก (Hair Cracks) 

หรือผิวทางทีเริมเสือมสภาพดา้นความหยนุตวั  โดยการฉีดพนวสัดุบิทูมินสับาง ๆ ลงเคลือบคลุมผวิทางเดิม่ ่

เพอืชวยยืดอายผุวิทาง่ ,อุดรอยแตกขนาดเล็กและกนนาํซึม  นิยมใช ้ั SS-1  ผสมนาํเทาตวัอตัราราดยาง ่ 0.05 

แกลลอน/ตร.หลา (0.23 ลิตร/ตร.ม.)  

        3.3 Slurry Seal  

             คือการนําเอาอีมลัซีไฟด์แอสฟัลต์ชนิดแตกตวัช้า (SS-K หรือ SS-KH) มาผสมกบัมวลรวม

ขนาดเล็กแล้วปรูาด (Pave)  ลงบนผิวทางราดยางเดมิทีต้องการการเแตง่ผิว   (ส่วนผสมสเลอรีซีลชนิดที 4 

ใช้ในการแตง่ผิวแทนการแตง่ผิวแบบสองชนั -Double Surface Treatment ) การผสมสามารถ กระทําได้ใน

รถผสมสเลอรีซีล (Slurry Seal Machine), รถขน-ผสมคอนกรีต (Transit - mix concrete truck) หรือแม้ใน

เครืองผสมปนู (Plaster or concrete Mixer) จดุเดน่ของรถผสมสเลอรีซีล คือมีทีเก็บส่วนผสมอยู่ในตวั,ผสม

ได้ด้วยตวัเอง, และมีเครืองปรูาด (Spreader box) ติดอยู่ สําหรับรถขน-ผสมคอนกรีตเดน่ทีมีความจสุงู  

ส่วนเครืองผสมปนูเหมาะกบังานขนาดเล็ก ๆ เทา่นนั  

   3.3.1 การผสมสเลอรีซีล             

                         จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและเอาใจใสการผสม่ เป็นพิเศษ  เริมโดยการใสนาํลงไ่

แลว้เริมเดินเครืองผสม อนัดบัสองใสมวลรวมตามปริมาณและลาํดบัขนาดทีกาหนดลงไป และสุดทา้ยจึงใส่ ํ ่

อิมลัซิไฟดแ์อสฟัลตล์งไป การใสสวนผสมตาง ๆ ตอ้งทาํอยางชา้ ๆ และสมาํเสมอ  ระวงัไมให้เกดการจบัตั่ ่ ่ ่ ่ ิ

เป็นกอน ้  
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  3.3.2 การควบคมการผสุ มสเลอรีซีล  

                         ตอ้งทาํการผสมจนไดว้สัดุทีเป็นเนือเดียวกน ั (Homogeneous)  สังเกตุไดจ้ากการ

ทีทุก ๆ อนุภาคของมวลรวมถูกเคลือบจนหมด       ควบคุมความขน้เหลวใหพ้อเหมาะ  ประมาณใหเ้หลว

พอทีจะเทใหไ้หลไดง้ายสามารถปรับความขน้เหลวไดโ้ดยใชน้าํเต่ ิมลงไปแตตอ้งระวงัไมให้  อีมลัซิไฟด่ ่

แอสฟัลตแ์ตกตวัหรือจบักนเป็นกอน  ถา้การเติมนาํทาํให้เกดกอนขึนใหเ้ติมสารเคมีผสมเพิมเพอืหนวงเวลั ้ ิ ้ ่

แตกตวัไวไ้ดแ้ก ไฮเดรทไลม ์  ่ (Hydrated  Lime)  หรือปอร์ตแลนดซี์เมนต ์ (Portland Cement) ปริมาณที

ใชป้ระมาณ    0.5 - 1.0 %  ของนาํหนกัหินแหง้ทีใชถ้า้การผสมทาํให้เกดการแตกตวัเสียกอนแลว้การเติมนาํิ ่

ไมสามารถชวยอะไรได ้ความเร็วเครืองผสมตอ้งใชอ้ตัราเร็วตาํทีสุดเทาทีจะปรับได้ จะสังเกตุวาสวนผสมแต่ ่ ่ ่ ่

ตวั หรือไมไดจ้ากการเปลียนสีของอีมลัซิไฟด์แอสฟัลตจ์ากสีนาํตาลเป็นสีดาํ ่  

                 3.3.3 การปราดสเลอรีซีล ู  

                         มกัปูใหไ้ดค้วามหนา 1/16 - 1/8  นิว หรืออาจหนาถึง 1/4 นิว ไดใ้นพืนทีขนาดเล็ก 

ถา้ตอ้งการความหนามากเป็นพิเศษควรปูเป็นชนับาง ๆ ทีละชนั การปูราดพืนทีกวา้ง ๆ เชน ผิวทางถนนหรือ่

ลานบินให้ใชเ้ครืองปูราดทีติดอยทีูทา้ยรถ ่ (Spreader Box) ในพืนทีแคบ ๆ ทีรถปูราดเขา้ไมถึงให้ใชค้ราดพ่

ลาสติค (Neoprene Rubber Squeegee) ปูเกลียใหไ้ดค้วามหนาและระดบั                  

 

ตารางท ี4.3  ขนาดมวลรวมและปริมาณวสัดบิทมินัสทใีช้และอตัราการฉาบสเลอรีซีลุ ู  

ชนิดของสเลอรี 1 2 3 4 

ขนาดของตะแกรง ผานตะแกรงร้อยละ่  

12.5 มม. (1/2")  

9.5 มม. (3/8")                                                    

4.75 มม. (เบอร์ 4)                                 

2.36 มม. (เบอร์ 8)                                

1.18 มม. (เบอร์  16)                              

600 ไมครอน  (เบอร์ 30)                         

300 ไมครอน (เบอร์ 50)                          

150 ไมครอน (เบอร์ 100)                         

75 ไมครอน (เบอร์ 200)                          

อตัราการปู/ฉาบเป็นนาํหนกัของ                

หินแหง้ กก./ตร.ม.  

Residue ของแอสฟัลตร้์อยละ                  

โดยนาํหนกัของหินแหง้ (สวนทีเหลือหรือกาก่ ) 

 

 

100 

90 – 100 

65 – 90 

40 – 90 

25 – 42 

15 – 30 

10 – 20 

3.0 - .5 

 

10 - 16 

 

100 

90 – 100 

65 – 90 

45 – 70 

30 – 50 

18 – 30 

10 – 21 

5 – 15 

5.5 – 10 

 

7.5 – 13.5 

 

100 

70 – 90 

45 – 70 

27 – 50 

19 – 34 

12 – 25 

7 – 18 

5 – 15 

10 – 16 

 

6.5 - 12 

100 

85 – 100 

60 – 87 

40 – 60 

28 – 45 

19 – 34 

14 – 25 

8 – 17 

4 – 8 

16 – 25 

 

5.5 – 7.5 
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3.3.4 ชนิดของสเลอรีซีล  

                     แบงตามความแตกตางของมวลรวมคลุกใ่ ่ นตารางที 4.3 ไดสี้ชนิด       การเลือกใช ้

สเลอรีซีลชนิดใด ๆ แลว้แตจุดประสงคข์องการใชง้าน สภาพผิวทางเดิมและสิงแวดลอ้ม ่  

                  ชนิดท ี1  เป็นสเลอรีซีลชนิดทีมีความสามารถในการแทรกซึมรอยแตกไดดี้          มีความ

ยืดหยนุสูง  เหมาะสาํหรับงาน ่  

- ยารอยแตกเป็นพืนทีกวา้งมาก ๆ   

- ปูเป็นผวิทางชวัคราวเพอืรอการกอสร้างผวิทางทีดีกวาตอไป และ ่ ่ ่  

- ปูเป็นผวิทางทีมีปริมาณการจราจรนอ้ย ความเร็วตาํ และชนัราก ระบายนาํไดดี้  

                  ชนิดท ี2  เป็นสเลอรีซีลชนิดทีมีความละเอียดมากพอทีจะลงไปอุดรอยแตก  ขนาดใหญกวา่ ่

ชนิดที 1 เหมาะสําหรับงาน 

- ฉาบปิดหนา้ผิวทางทีขรุขระปานกลาง เชน  พีนีเทรชนัแมคคาดมั                หรือ่  

เซอร์เพสทรีตเมนต ์  

- ใชแ้ทนการแตงผวิชนัเดียว ่ (Single Surface Treatment)  

                  ชนิดท ี3  เป็นสเลอรีซีลทีมีผวิคอนขา้่ งหยาบ   สามารถอุดรอยหินหลุดไดดี้   ใชป้รับระดบั

ผวิเดิมไดเ้ล็กนอ้ย  เหมาะสาํหรับงาน  

- ฉาบปิดหนา้ผิวทางเดิมทีขรุขระมาก  

- ฉาบเป็นชนัแรกหรือชนัทีสองเมือตอ้งแตงผิวแบบสเลอรีซีล หลายชนั ่  

- ใชฉ้าบผวิเพอืแกจุดสูงกลางถนน ้ (Crown Slope) ทีผดิไปเล็กนอ้ย  

- ใชฉ้าบผวิทางแบบบิทูมินสัคอนกรีตทีเกดการกระจุย ิ (Ravelling)  

                  ชนิดท ี4  เป็นสเลอรีซีลทีหยาบทีสุด ใชอุ้ดรอยหินคลุกไดดี้        ปรับระดบัผวิทางเดิมไดดี้  

เหมาะสําหรับงาน  

- แตงผวิทางแบบบิทูมินสัคอนกรีตทีเสียหายหรือหมดสภาพ ่  

- ใชแ้ทนการแต่งผิว สองชนั (Double Surface Treatment)  

3.3.5 ลาํดับชันการปราดสเลอรีซีล ู  

                          3.3.5.1 กวาดและปรับผิวทางเดิม  ถา้ผวิทางเดิมชาํรุดมากเป็นหลุมลึกใหซ้อมปะ่

แบบลึก (Deep Patching)  ถา้ชาํรุดตืน ๆ เป็นบริเวณกวา้งหรือไมไดร้ะดบัใหซ้อมปะผวิ่ ่          (Skin 

Patching) เสร็จแลว้กวาดฝุ่ นและหินทีหลุดลอยออกให้หมดดว้ยเครืองกวาดฝุ่ น โดยผวิทางเดิมไมเสียหาย ่  

                          3.3.5.2 พรมนาํ หรือฉาบกอนเพิมผวิถา้จาํเป็น     เพือให้มีการยดึเกาะทีดีระหวางผิ่ ่

ทางเดิม กบสเลอรีซีลควรมีการพรมนํั าบาง ๆ  ลงบนผวิทางเดิมกอนปูราดสเลอรีซีล      โดยปกติจะมีกา่

ติดตงัเครืองฉีดนาํเป็นฝอย-ละออง อยทูีหนา้รถปูราดอยแูลว้เพอืฉีดนาํให้ผวิทางเปียกทวัถึงเชน ่ ่ ่ Fog Spray 

Bar ถา้ตอ้งปูราดสเลอรีซีลลงบนผิวทางเดิมทีใชใ้นหินทีมีความพรุนสูงและแหง้มาก(Dry Porous Surface) 
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หรือผิวทางคอนกรีตกควรทาํแทคโคทโดยใช ้็ SS-1      ผสมนาํเทาตวัฉีดพนดว้ยอตัรา ่ ่ 0.12-0.15 แกลลอน/

ตร.หลา  

                          3.3.5.3 การปูราดสเลอรีซีล - โดยใชเ้ครืองฉาบ - ปูราด  (Spreader)         ตาม

รายละเอียดในขอ้การปูราดสเลอรีซีล  (3.3.3)  

3.3.5.4 การบดทบั  สเลอรีซีลชนิดที 1, 2 และ 3  ไมตอ้งบดทบั     เวน้แตปูราดใน่ ่  

บริเวณกวา้งมากเชน ลานจอดรถหรือสนามบิน   สวนสเลอรีซีลชนิดที ่ ่ 4  ตอ้งทาํการบดทบัดว้ยรถบดดว้ยรถ

บดลอ้ยาง 5 ตนั ชนิดยางเรียบ  ความดนัลมยาง  345 กโลปาสคาล  หรือ ิ 3.5 กก./ตร.ซม. หรือ 50 ปอนด์/

ตร.นิว   บดทบัไมน้อยกวา ่ ่ 5 เทียว    ดว้ยความเร็ว 5-8 กม./ชม.  

                          3.3.5.5 การบม ่ -  ใหบ้มสเลอรีซีลไวร้ะยะเวลาหนึงกอนเปิดการจราจร  ถา้มีความ่ ่

จาํเป็นอาจใชท้ราย  หรือหินฝุ่ นสาดหนา้เพือให้รถยนตผ์านได ้เชน ทางแยกหรือทาง่ ่ เชือม  ใหต้รวจสอบการ

แตกตวัของอีมลัซิไฟด์แอสฟัลต ์  โดยสังเกตุการเปลียนสีของวสัดุผสมจากสีนาํตาล  เป็นสีดาํ   และตรวจว่

ปราศจากนาํในสวนผสมแลว้   โดยใชก้ระดาษซบันาํบนผวิสเลอรีซี ล ถา้ไมมีนาํเหล ื อ        ปรากฎกใหเ้่ ่ ็

การจราจรได ้ โดยปกติระยะเวลาการบมจะประมาณ ่ 3 ชวัโมง  

        3.4 Chip Seal  

             คือ การแตงผิวทีทุกอยางเหมือนกบการแตงผิวแบบชนัเดียวเพียงแตมวลรวมทีใช ้ จะตอ้ง่ ่ ั ่ ่

นาํไปลา้งใหส้ะอาดดว้ยนาํมนัดีเซลกอนนาํไปกอสร้างเทานนั ่ ่ ่  

        3.5 การแต่งผวิชันเดียว และหลายชัน   (Single and Multiple surface treatment)  

             คือ การแตงผิว ่ (Surface treatment)  ของผวิทางเดิมทีชาํรุดหรือเสือมสภาพ    หรืออาจ

กอสร้างเป็นผิวทางชวัคราวเพอืรอการกอสร้างผวิทางชนิดอืนทีดีกวาแทนกได ้  ลกัษณะการกอสร้างไดแ้ก ่ ่ ่ ่่ ็

การใชว้สัดุบิทูมินสัราดลงบนผวิทางเดิมหรือชนัรากในกรณีทาํผวิทางชวัคราว แลว้สาดเกลียมวลรวมบดทบั

หนา้ โดยมีความหนาเทากบ ่ ั "หนึงกอนหิน้ " (One Stone thick) คือไมมีการซอ้นทบักน ถา้ทาํครังเดียวกเป็น่ ั ็

การแตงผวิ ชนัเดียว ่ (Single Surface Treatment)  หรือถา้สามครังกเป็นการแตงผวิกเป็นการแตงผิวสามชนั็ ่ ็ ่  

(Multiple Surface Treatment) เป็นตน้  การแตงผิวแบบนีตอ้งการเครืองจกัรเครืองมือนอ้ย  และตอ้ง่

กอสร้างบนถนน หรือชนัราก ่ (Base Course)  ทีแข็งแรงพอทีจะรับนาํหนกัการจราจรไดด้ว้ยตวัมนัเอง เพรา

การแตงผวินนั ไมใชผวิทางทีแทจ้ริง  ซึงไมสามารถรับนาํหนั่ ่ ่ ่ กการจราจรดว้ยตวัเอง        จุดประสงคแ์ทจ้ริ

ของการกอสร้างกเพอื  กนนาํไมใหซึ้มลงสูชนัราก่ ็ ั ่ ่ , แตงผวิหนา้ผวิทางเดิมหรือชนัราก เพอืลดความสึกหรอ่

จากการจราจร  
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3.5.1 ชนิด,ขนาดและปริมาณการใช้วสัด ุ  

ตารางท ี4.4  ชนิด,ขนาดและปริมาณการใช้วัสดุ 

 

ลาํดบั 

 

ขนาดมวลรวม 

อตัราการใช ้

มวลรวม  

อตัราการใช ้

วสัดุบิทูมินสั 

 

สาํหรับเขตอากาศร้อน (80’F) 

  ปอนด์/ตร.หลา แกลลอน/ตารางหลา มวลรวมธรรมดา มวลรวมดูดซึมพิเศษ 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

3/4-3/8 

 

 

1/2- เบอร์ 4 

 

 

 

3/8- เบอร์ 8 

 

 

1/4- เบอร์ 8 

 

 

ทราย 

40-50 

 

 

25-30 

 

 

 

15-20 

 

 

10-15 

 

 

10-15 

.40-.50 

 

 

.25-.30 

 

 

 

.15-.20 

 

 

.10-.15 

 

 

.10-.15 

AC 120-150 

RC-3000,RS-2 

RS-2K,RS-3K 

AC 200-300 

RC-250,800 

RS-1,2,RS-2K 

RS-3K 

RC-250,800 

RS-1,RS-2 

RS-2K,RS-3K 

RC-250,800 

RS-1,RS-2 

RS-2K,RS-3K 

RC-250,800 

RS-3K,SS-1 

SS-K 

RC-3000,RS-2 

RS-2K,RS-3K 

 

RC-250,800 

S-1,RS-2 

RS-2K,RS-3K 

 

RC-250-800 

RS-1,RS-2 

RS-2K,RS-3K 

RC-250,800 

RS-1,RS-2 

RS-2K,RS-3K 

RC-250,800 

RS-3K,SS-1 

SS-K 

 

 

3.5.2 มวลรวมสําหรับการแต่งผวิ ตามตารางท ี4.4  

                   ใชม้วลรวมประเภทหินยอย ่ (Crushed Stone) หรือมวลรวมละเอียดลาํดบัขนาด

สมาํเสมอ (Uniformly graded sand)  ในเรืองของการจดัลาํดบัขนาดทีเหมาะสมสําหรับการ แตงผวิ คือ ่

ลาํดบัขนาด (Gradation) 23,24,25, 26 และ 27 พิจารณาดูจะเห็นวาใชม้วลรวมที มีลาํดบัขนาดสมาํเสม่

และมีขนาดเล็กกวาหนึงนิว มวลรวมทีมีขนาดเทา ๆ กนจะถูกบดทบัใหจ้ม่ ่ ั ลงในวสัดุบิทู มินสัเทา ๆ กน ถา้่ ั

ใชม้วลรวมลาํดบัขนาดไมสมาํเสมอ คือ ขนาดมวลรวมตางกนมาก  มวลรวมขนาดใหญจะ ถูกบดทบัจมลงไ่ ่ ั ่

แตมวลรวมขนาดเล็กจะไมถูกบดใหเ้กาะติดกบวสัดุบิทูมินสั ่ ่ ั  
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            3.5.3 การเลือกใช้ขนาดมวลรวม สําหรับการแต่งผวิ (จากตารางท ี4.4)  

                   สาํหรับการทาํเป็นผิวทางชวัคราวและการใชต้ารางที 4.4 การแตงผวิแบบชนัเดียว่ -

ขนาดมวลรวมโตสุด ไมควรเกน ่ ิ 1/2" ใชต้ารางลาํดบัที 2  ถา้ตอ้งการผวิทีบางกวาหรือชนัราก่ -ผวิทางเดิม

เรียบแนนกวากใชต้ารางลาํดบัที ่ ่ ็ 3 หรือ 4 การแตงผวิแบบสองชนั ่ - ขนาดมวลรวมโตสุดสาํหรับชนัแรกคือ 

3/4,  ใชต้ารางลาํดบัที 1 ชนัทีสองใชต้ารางลาํดบัที 3 หรือ 4  ถา้ตอ้งการผวิทีบางกวาชนัแรกกใชล้าํดบัที ่ ็ 2 

และลาํดบัที 3 หรือลาํดบัที 4  สาํหรับชนัที 2 การแตงผิวแบบสามชนั่ -ขนาดมวลรวมโตสุดสาํหรับขนัแรก

คือ 3/4" ใชต้ารางลาํดบัที 1 ชนัทีสองใชต้ารางลาํดบัที 2 ชนัทีสามใชต้ารางลาํดบัที 3 หรือ 4  โดยทวัไปที

เหมาะสมทีสุดคือลาํดบัที 1 และ 2 และ 4 ตามลาํดบั  

3.5.4 ชนิดวสัดบิทมินัส และปริมาณการใช้สําหรับการแต่งผวิ ุ ู  

                   ตารางที 4.4  ไดก้าหนดชนิดและปริมาณวสัดุไวแ้ลว้ จะํ มีขอ้ควรจาํวาเมือใชม้วล่

รวมทีมีขนาดโตกวา กควรเลือกใชว้สัดุบิทูมินสัทีมีความหนืดสูงขึน  และเมือใชม้วลรวมทีมีขนาดเล็กลงก่ ็ ็

ตอ้งการวสัดุบิทูนสัทีมีความหนืดนอ้ยกวา  เพอืทีจะสามารถแทรกซึมเขา้ตามชองวางขนาดเล็กทีเกดจากการ่ ่ ่ ิ

ขดัตวัของมวลรวมไดดี้  สวนปริ่ มาณการใชน้นัจะใชว้สัดุบิทูมินสั 1 แกลลอน/มวลรวมหนกั 100 ปอนด์  

             3.5.5 ชนิด,ขนาด และปริมาณการใช้วสัด   ุ  

                  ในระบบเมตริก (แนวทางมาตรฐานกรมทางหลวง)  

ตารางท ี4.5   ขนาดของมวลรวม 

ขนาดที เปอร์เซนตโ์ดยนาํหนกัผานตะแกรง่  

ใชเ้รียก 1 1/2 1" 3/4" 1/2" 3/8" เบอร์ 4 เบอร์ 8 เบอร์ 14

1" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

100 90-100 

100 

0-45 

90-100 

100 

0-10 

0-30 

90-100 

100 

0-5 

0-8 

0-40 

90-100 

- 

- 

0-8 

0-30 

0-2 

0-2 

0-2 

0-8 

0-.05 

0-0.5 

0-0.5 

0-2 
 

ตารางท ี4.6  ปริมาณการใช้มวลรวมและวสัดบิทมินัสโดยประมาณุ ู  

ขนาดมวลรวม ปริมาณวสัดุโดยประมาณ 

 มวลรวม-กก./ตร.ม. วสัดุบิทูมินสั-ลิตร/ตร.ม. 

1" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

25-40 

18-20 

12-18 

8-12 

1.5-3.0 

1.2-2.5 

0.8-1.8 

0.6-1.5 
 

ชนิดของวสัดุบิทูมินสัทีเหมาะสม ไดแ้ก  ่ RC-250, 800, 3000, RS-S, RS-3K, RS-2K       หรือ  

AC 120-150  
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             3.5.6 การเลือกใช้ขนาดมวลรวมตามตารางท ี4.6  

                   ในการแตงผิวชนัเดียว  ใชม้วลรวมขนาด ่ 1/2" หรือ 3/8" สาํหรับการแตงผวิสองชนั ่

ชนัแรกใชข้นาด 1" ชนัสองใชข้นาด 1/2"  ถา้ ชนัแรกใชข้นาด 3/4" ชนัสองใชข้นาด 3/8" การแตงผิวหลาย่

ชนั (Multiple Surface Treatment สองชนัขึนไป) ขนาดมวลรวมของชนัถดัไปจะเล็กลงทีละครึงหนึงเสมอ 

มวลรวมในชนัแรกเลือกใชไ้ดส้องขนาด คือ  1" หรือ 3/4" กได ้ ซึงขึนอยูกบ ็ ่ ั "สภาพผวิทางเดิม" นนัเอง  

            3.5.7 ลาํดับขันการแต่งผวิชันเดียวและหลายชัน  

                   3.5.7.1 ซอมปะ  หรือปรับระดบัผวิทางเดิม  ปฏิบตัิในกรณีทีกอสร้างทบับนผวิ่ ่

ทางเดิม  

                  3.5.7.2 กวาด กวาดผิวหนา้ของชนัราก หรือผวิทางเดิม ใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ น

สาํหรับผวิหนา้ของชนัรากตอ้งกวาดให้มีหนา้ผวิโผล ่  

                   3.5.7.3 ฉาบกอ่ นลงผวิ หรือฉาบกอนเพิมผวิ  แลว้บม ่ ่  

                   3.5.7.4 ราดยาง  ตามอุณหภูมิและอตัราทีกาหนด ํ  

                   3.5.7.5 โรยมวลรวม โดยใชเ้ครืองโรยมวลรวมและควรใสมวลรวมไวใ้นเครือง่

โรยฯ กอนการราดยาง เพอืทีจะไดโ้รยมวลรวมทบัหนา้ตามรถราดยางไดท้นัที  ่ กอนทีวสัดุบิทูมินสัจะเยน็่

และแขง็ตวัเครืองโรยมวลรวมตอ้งติดตามรถราดยางอยางใกลชิ้ด โดยการโรยมวลรวม่ "ถอยหลงัเพอืให้ลอ้รถ

เหยยีบทบัไปบนมวลรวมทีโรยไวแ้ลว้  ในกรณีทีไมมีเครืองโรยมวลรวม หรือบริเวณทีเครืองโรยมวลรวมเขา้่

ไมถึง  ใหใ้ชค้นชวยโรยมวลรวมได ้โรงมว่ ่ ลรวม      

                   3.5.7.6 บดทบั  เริมแรกควรใชร้ถบดลอ้ยางบดทบัเตม็ผวิหนา้กอนสองเทียว ่

เพราะจะบดทบัมวลรวมทีไมไดร้ะดบัไดดี้กวารถบดลอ้เหล็ก  ตอ้งรีบบดทบัมวลรวมใหฝั้งตวัลงในยาง่ ่

กอนทียางจะเยน็และแขง็ตวั  ่  

                   3.5.7.7 ลากเกลีย (Broom Draging) โดยใชที้ลากเกลีย (Drag Broom) ลากเตม็

หนา้สองเทียวเพอืเกลียหินทีทบัซ้อนกนใหล้งไปอยใูนที ๆ ตาํกวา  หรือที  ๆ  ยงัไมมีหินฝังตวัหลงั  จากลาั ่ ่ ่

เกลียแลว้จึงบดทบัดว้ยรถบดลอ้ยางอีก จนแนใจวาหินฝังตวัดีแลว้   จึงใชร้ถบดลอ้เหล็กทีไมหนกั จนบดหิ่ ่ ่ น

แตก บดเตม็หนา้อีกสองเทียว  

                   3.5.7.8 กวาด  เมือแนใจมวลรวมฝังตวัแลว้และถูกยดึแนนแขง็ดี กกวาดมวลรวมที่ ่ ็

ไมฝังตวัทิงไปโดยเฉพาะสนามบิน  สาํหรับถนนแลว้การกวาดมวลรวมทิงกไมจาํเป็นนกั เวน้แตจะทาํการ่ ็ ่ ่

แตงผวิหลายชนั  กตอ้งกวาดมวลรวมไมฝังตวั่ ็ ่ ทิงไปเสียกอนจึงจะเริมแตงผวิชนัตอไปได ้ โดยทวัไปกอนเริม่ ่่ ่

การแตงผวิชนัตอไปจะตอ้งทิงไวใ้ห้แนใจวามวลรวมฝังตวัแนนแลว้จึงกวาด  เวลาทีทิงให้ยางจบัมวลรวม่ ่ ่ ่ ่

ขึนอยกูบชนิดของยาง ่ ั  

 ถา้เป็น              แอสฟัลตซี์เมนต ์(AC)        ตอ้งทิงไวอ้ยางนอ้ย ่   1 ชม.  

                           อิมลัซิไฟดแ์อสฟัลต ์          ตอ้งทิงไวอ้ยางนอ้ย ่ 10 ชม.  

                                    คทัแบคแอสฟัลต ์              ตอ้งทิงไวอ้ยางนอ้ย ่ 18 ชม.  
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หลงัจากนีแลว้จงเริมกวาดและดาํเนินการตามขนัตอนทีกลาวมาแลว้  จากขอ้ ่ 3.5.7.4 มาเรือย ๆ แตง่

ผวิสองชนักทาํซาํกนสองเทียว  สามชนักสามเทียว ็ ั ็  

            3.5.8 การเปิดการจราจรหลงัการแต่งผวิเสร็จ  

                   ตอ้งพยายามปิดการจราจรให้นานทีสุด  จนกวาจะแนใจวาวสัดุบิทูมินสับมตวัจน่ ่ ่ ่

จบัมวลรวมแนนดีแลว้ จึงเปิดการจราจร ่  ถา้ปิดการจราจรไมไดก้ทาํการกอสร้างทีละชองจราจร เมือเปิด่ ็ ่่

การจราจรกควรควบคุมความเร็วในระยะแรกใหต้าํกวา ็ ่ 30 กม./ชม.  เพอืกนการหลุดออกของมวลรวมจากั

การตะกุยของลอ้รถ และควรเปิดการจราจรในขณะทีอุณหภูมิตาํ  ๆ  เชน  ชวงเชา้หรือเยน็  ขณะฝนตกหา้มเปิ่ ่

การจราจรเด็ดขาด  

รปท ีู 4.2  ลาํดับขันการปฏิบัติ  การแต่งผวิชันเดียว 

  

               1                                             2                                      3                            4 

 กวาดทาํความสะอาด                   ฉาบกอนลงผวิ                ่            บม       ่              ทาํชนัเชือมประสาน 

     SWEEPING          PRIMING                    CURING           BINDER    

                                 APPLICATION 

  

  

 

 

 

 

  5                          6                  7 

              โรยมวลรวม                   บดทบัดว้ยรถบดลอ้เหล็ก       กวาดวสัดุมวลรวมทีไมเกาะติดผวิออก่  

    AGGREGATE                        ROLLING   BROOM DRAGGING 

  APPLICATION 
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4.  การลงผิวทางแบบต่าง ๆ   
         4.1 ผิวทางแบบผสม ณ ท ี (Mixed-in-place Pavement)  หรือผิวผสมในถนน (Road mix)  

การก่อสร้างผิวทางชนิดนีปฏิบตักิารได้ง่าย, รวดเร็ว และใช้เครืองมือน้อย  เหมาะทีจะใช้ 

ก่อสร้างในยทุธบริเวณก่อสร้างให้เป็นโครงสร้างชนัใดก็ได้ เมือใช้เป็นชนัผิวทาง (Surface Course)ก็เหมาะ

ทีจะรองรับปริมาณการจราจรเบา และปานกลางได้เมือก่อสร้างให้เป็นชนัรากหรือชนัรองราก (Base 

Course or Subbase Course) ก็จะช่วยเพมิความสามารถในการรับแรงดงึของโครงสร้างถนนทําให้เหมาะ

สําหรับ สภาพการจราจรทกุชนิด   

            4.1.1 ข้อดีของผิวผสมในถนน  

                4.1.1.1  สามารถใช้มวลรวมทีมีอยู่บนถนนเดมิหรือจากแหล่งใกล้เคียงได้ประหยดั

คา่ขนส่งได้มาก    

                4.1.1.2  ไม่จําเป็นต้องใช้โรงผสมศนูย์กลาง (Central Mixing Plant) ก่อสร้างได้  

ด้วยเครืองจกัรเครืองมือทีหน่วยมีใช้ทวัไปเชน่รถเกลีย (Motor Grader),รถราดยาง(bituminus Distributor),

รถผสมแบบเดือยหมนุ (Rotary Mixer with Revolving Tines)และโรงผสมเคลือนที (Traveling Mixing 

Plants)  

                4.1.1.3  การก่อสร้างทําได้ง่าย,รวดเร็วและประหยดั โดยใช้เครืองมือน้อยทีสดุ  

            4.1.2 การลงผิวผสม ณ ทหีรือผิวผสมในถนนทดีี มีลักษณะ ดังนี  

                4.1.2.1 มีการควบคมุทีเคร่งครัดในเรืองความชืนของมวลรวม และการบม่  

                4.1.2.2 วสัดบุทิมูินสัเคลือบหุ้มมวลรวมอย่างทวัถึงและสมาํเสมอ  

                4.1.2.3 การผสมวสัดบุนพืนฐานทาง (Soil Subgrade) ทีเป็นดิน   ต้องใช้พลขบั

รถเกลียทีชํานาญพอทีจะควบคมุระดบัใบมีดให้พอดี ใบมีดไมต่ดัดินขนึมา เพราะจะทําให้วสัดผุสม  เสีย

คณุสมบตัไิด้ ถ้าตดั ตืนเกินไปก็จะเสียมวลรวมส่วนลา่งไป จะได้วสัดผุสมทีมีวสัดบุทิูมินสัมากเกินไป (Over 

bitumen)ส่วนใหญ่จะพยายามหาพืนผิวใด ๆ หรือผิวทางเดิมทีไมใ่ช้แล้วเป็นทีผสม แล้วจึงขนไปปรูาดถนน

ภายหลงั  

                4.1.2.4 การควบคมุการก่อสร้างทีดีจะทําให้ประหยดัได้มาก   เมือเทียบจากงานที

ได้ตอ่จํานวนเครืองมือและจํานวนเทียวปฏิบตักิาร  

                4.1.2.5 ลมฟ้าอากาศเป็นปัจจยัทีมีผลตอ่ความเร็วการก่อสร้าง และคณุภาพงาน  

               4.1.2.6 เครืองมือผสมทีสําคญัมีความได้เปรียบ เสียเปรียบในเรืองความประหยดั

และคณุภาพงาน ดงันี รถเกลียจะให้ความประหยดัดีกว่า  ส่วนรถผสมเดือยหมนุจะให้คณุภาพงานทีดีกว่า 

ส่วนโรงผสมแบบเคลือนที (Traveling Mixing Plants) จะให้ทงัความประหยดั และคณุภาพงานทีดีกว่า   

 

 

 

 



       4 -15 

          4.1.3 มวลรวมสาํหรับผิวผสมในถนน  

                 สามารถใช้มวลรวมได้หลายชนิดแม้แตม่วลรวมคลกุผสมดิน    ลําดบัขนาดที

เหมาะสมคือ ลําดบัขนาด 17, 18, 19 แตผ่ิวผสมในถนนนีไมค่อ่ยเคร่งครัดเรืองลําดบัขนาดนกั  มวลรวมที

เหมาะสมทีสดุ คือหินคลกุลําดบัขนาดดีทีมีขนาดโตสดุไมเ่กิน  2" (หรือ 2/3 ของความหนาของชนั) แล้วไล่

ไปจนถึงเชืออุด ในการปฏิบตังิานจริง ๆ มกัขดุมวลรวมจากถนนเดิม   หรือนําจากบริเวณใกล้เคียงมาใช้ 

มวลรวมทีเลวทีสดุทียงัใช้ทําผิวผสมในถนนได้มีขีดจํากดั ดงันี มวลรวมดนิปนหินทีมีเชืออุด 25 %,  ขีดเหลว 

30 (Liquid Limit) คา่ดรรชนีความเป็นพลาสติก 6 (Plastic index)   สําหรับผู้ควบคมุงานทีมีประสบการณ์ 

อาจใช้มวลรวมทีมีขีดจํากดัเกินกวา่นีได้ ถ้าเคยใช้ได้ผลดีและไมเ่กิดปัญหาภายหลงั     หรืออาจปรับปรุง

คณุภาพมวลรวมทีเลวให้ดีขึนได้โดยการนําไปผสมคลกุเคล้ากบัมวลรวมทีดีกว่า หรือกบัมวลรวมทีจะทําให้

ได้ลําดบัขนาดเหมาะสมแล้วจึงจะมาใช้  

          4.1.4 วัสดุบิทมินัส   ู  

               ชนิดและเกรดของวสัดบุทิมูินสัทีเหมาะสมจะถกูกําหนดโดยสภาพของมวลรวมที

จะใช้ ดงันี  

              4.1.4.1 มวลรวมลําดบัขนาดเปิด  (Open Gradation)      ใช้ RC -250, 800 

,MC-800, 3000   หรือ MS-2  

              4.1.4.2 มวลรวมลําดบัขนาดปิด (Dense Gradation) - ทีมีมวลรวมละเอียดและ

เชืออุด น้อยมาก ใช้ RC-250,800 หรือ MC-250,800  หรือ RS-250,800 หรือ  MS-2,SS-1  

              4.1.4.3 มวลรวมคลกุทีมีลําดบัขนาดตามกําหนด (ลําดบัขนาด 17,18,19)ใช้ MC-

250,800  หรือ SC-250,800 หรือ  SS-1, SS-1h, MS-2  

          4.1.5 ปริมาณการใช้วัสดุบิทมินัสในการลงผิวผสม ณ ท ีู  

                   การหาปริมาณทีแน่นอนนนัคอ่นข้างจะยุง่ยากพอสมควร เพราะจะต้องออกแบบ

หาส่วนผสมโดยวิธี มาแชล (Mashall Method), วิธีพืนทีผิว (Surface area method mix design) หรือวิธี    

ชอ่งว่าง (Void Method) ในระดบันีจงึควรได้ทราบถึง "กฎทวัไป" (Rule of Thumb)      หรือกฎหวัแมมื่อ  

ของการทําผิวผสมในถนนเท่านนั ปริมาณการใช้วสัดบุิทูมินสัสําหรับกฎหวัแมมื่อ คือ "วสัดบุทิมิูนสัเหลว 

(1/2 แกลลอน/ตร.หลา)/ความหนา 1" บดอดัแล้ว" กฎข้อนียงัหยาบอยู่มาก มกัต้องการปรับแก้หลงัการ

ทดลองลงผิวในสนามแล้วเสมอ  

          4.1.6 ปริมาณการใช้มวลรวมในการลงผิวผสม ณ ท ี 

                   ขนึอยู่กบัความหนาของผิวทีออกแบบไว้ คือ เทา่กบั 1 1/4 x ความหนาของผิวที     

ออกแบบ x พืนทีทีลงผิว  ความชืนของมวลรวมก็เป็นสิงสําคญัทีต้องคํานงึถึง  มีข้อกําหนดไว้ว่า                      

                   ความชืนมวลรวม ต้องน้อยกวา่ 3 % เมือใช้แอสฟัลต์คทัแบคหรือนํามนัดิน    และ

ถ้ามวลรวมนนัเป็นมวลรวมละเอียด ความชืนต้องน้อยกว่า 2 % 

                  ความชืนมวลรวมต้องน้อยกวา่   5 % เมือใช้แอสฟัลต์อีมลัชนั และ ถ้ามวลรวมนนั

เป็นมวลรวมละเอียด ความชืนต้องน้อยกวา่ 3% 
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  4.1.7 ลาํดับขันการลงผิวผสม ณ ท ี    

                   ขนัตอนการลงผิวทางแบบนีจะแตกตา่งกนัไปขนึอยู่กบัการได้มาของมวลรวม ซงึมี

อยู่สองลกัษณะ คือ  

               4.1.7.1 การก่อสร้างบนชนัรากทีก่อสร้างใหม่ (Newly Construction base) คือ 

การนําเอามวลรวมจากแหล่งใกล้เคียงมาใช้ก่อสร้าง ขนัตอนการก่อสร้างมี 8 ขนัคือ  

                    - การตรวจสอบและการปรับปรุงชนัราก     

                    - ฉาบก่อนลงผิวและบม่    

                    - การขนบรรทุกมวลรวมมากองไว้ทีขอบทางเพือชว่ยให้แห้ง    

                    - การเกลียมวลรวมลงบนชนัรากทีฉาบและบม่แล้ว(กรณีใช้รถราดยางทําการผสม)     

                    - การผสมและกองวสัดผุสมไว้   

                    - การเกลียวสัดผุสมลงบนชนัราก   

                    - การบดอดั   

                    - การฉาบปิดหน้า (Seal Coat) ในกรณีทีจําเป็น  

               4.1.7.2 การก่อสร้างแบบใช้มวลรวมทีขดุจากถนนเดมิ  (Secarifed base) คือ 

การขดุมวลรวมทีมีอยูบ่นถนนเดิมมาใช้นนัเอง วิธีนีต้องตรวจสอบคา่ CBR และปริมาณมวลรวมทีจะได้ว่า

ปลอดภยัและเพียงพอเสียก่อน  มีขนัตอนการก่อสร้าง 13 ขนัตอน  คือ  

- ตรวจสอบ CBR  และปริมาณมวลรวมทีจะได้,  

- ขดุและทําให้มวลรวมร่วน,  

               - ทบุก้อนมวลรวมให้แตกและทําให้แห้ง,  

               - กองมวลรวมไว้ทีขอบทางโดยรถเกลีย, 

               - ตรวจสอบ-ปรับปรุงและบดทบัชนัราก, 

- กวาด, 

- ฉาบก่อนลงผิวและบม่, 

- การขนบรรทุกมวลรวมมากองไว้ทีขอบทางเพือชว่ยให้แห้ง,  

- การเกลียมวลรวมลงบนชนัรากทีฉาบและบม่แล้ว,  

- การผสมและกองวสัดผุสมไว้   

- การเกลียวสัดผุสมลงบนชนัราก, 

- การบดอดั 

- การฉาบปิดหน้า (Seal Coat) 

         4.1.8 วิธีการผสมและเครืองมือทีใช้ มีสามวิธีตามชนิดเครืองมือทใีช้ ดังนี  

              4.1.8.1 แบบโรงผสมเคลือนที (Travel - Plant mixing)  

              4.1.8.2 แบบใช้ใบมีดรถเกลีย (Blade mixing)  

              4.1.8.3 แบบใช้รถผสมโรตารีเดือยหมนุ  (Rotary mixing)  
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       วิธีท ี1. แบบโรงผสมเคลอืนท ี(Travel - Plant mixing)   

วิธีทีสามารถควบคมุการผสมได้ใกล้ชิด ทีสดุ  มีข้อควรปฏิบตัดิงันี  

                  - มีการกองมวลรวมเป็นแนวยาวให้มีขนาดสมําเสมอ  กองเป็นรูปสีเหลียมคางหมคูวํ า 

พืนทีหน้าตดัประมาณ 10-14 ตร.หลา   

                  - ตรวจสอบกองมวลรวมว่ามีความสมําเสมอทวักนัในเรืองลําดบัขนาด  

                  - ควบคมุปริมาณการใช้วสัดบุิทมิูนสัให้พอเหมาะจริง ๆ  

                  - เครืองมือทีใช้ต้องคล่องตวัไมต่ดิขดัตลอดการทํางาน  

          ในขณะผสมโรงผสมเคลือนทีจะเคลือนทีไปข้างหน้าพร้อมกบัรับเอามวลรวมทีกองไว้เข้าไปผสมกบั

วสัดบุิทมิูนสัในตวัมนัเองแล้วปล่อยกองวสัดผุสมไว้ด้านหลงั  อยา่งไรก็ดีมกัจะมีการผสมซํา  โดยรถเกลี

เพือให้แนใ่จว่าวสัดผุสมคลมุเคล้ากนัอยา่งทวัถึงและช่วยให้ความชืน  และคทัเตอร์สตอคระเหยออกไปได้

เร็วขึน  โดยทวัไปต้องใช้รถเกลียชว่ยกลบักองวสัดผุสมประมาณ 5-6 เทียว  

           วิธีท ี2. แบบใช้ใบมีดรถเกลีย (Blade mixing)             

                  การผสมแบบนีต้องระมดัระวงัเรืองระดบัของใบมีดรถเกลีย, ไมใ่ห้สงู และตําไปดงักล่าวแล้ว

การผสมกระทําโดยเกลียมวลรวมลงบนชนัรากแล้ว  ด้วยรถราดยาง รถเกลียรีบทําการเกลียแตง่วสัดผุสมให้

เป็นกองไว้ทนัที ขนาดหน้าตดัของกองประมาณ 6-8 ตร.หลา ต้องราดยาง และเกลียกลบั กองวสัดผุสมไป

มาหลายเทียวเพือให้ได้วสัดผุสมทีคลกุเคล้ากนัดีโดยใช้ใบมีดรถเกลีย  

           วิธีท ี3. แบบใช้รถผสมโรตารีเดือยหมุน  (Rotary mixing)  

                  ในปัจจบุนัรถผสมแบบโรตารีมกัมีคานฉีดพน่วสัดบุทิมูนิสัอยูใ่นตวั  การผสมแบบนีมกัต้อง

ผสมกลบัไปกลบัมา 2 เทียวหรือมากกว่านนั การผสมก็มีลกัษณะคล้ายกับแบบโรงผสมเคลือนที รถผสม

แบบนีมีข้อดีคือ ชว่ยทําให้มวลรวมทีชืนแห้งได้เร็วขนึโดยการหมนุปันมวลรวมชืนให้กระจายออกเพือให้

ความชืนลดลง จนถึงขีดทียอมให้แล้วจงึเริมการผสม  แบบโรตารีเดือยหมนุ  

4.1.9 การเกลียวัสดุผสมและการบดอัด  

                   สามารถเกลียจากกองลงไปได้โดยตรง แตว่ิธีทีดีทีสดุควรตกัจากกองแล้วนําไป

เกลียให้ได้ความหนาก่อนการบดอดั และความกว้างอย่างน้อยหนงึชอ่งจราจร      แล้วจงึบดอดัขนัต้นด้วย

รถบดล้อยางและจบลงด้วยรถบดล้อเหล็ก  

         4.1.10 ข้อสังเกตอัตราการใช้วัสดุบิทมินัส ู  

                   กรณี 1. เมอืกองมวลรวมทียงัไมไ่ด้ผสมให้ลองสงัเกตลุกัษณะองศาความลาด

เอียงของกองไว้มวลรวมชนิดเดียวกนัจะมีความลาดเอียงของกองเทา่กนั  ขนึกับองศาความเสียดทาน 

(Angle of Repose) ของมวลรวมนนั ๆ  

                   กรณี 2. เมือวสัดผุสมมีปริมาณวสัดบุทิมูนิสัน้อยเกินไป ลาดเอียงของกองวสัดจุะ

ชนัมากกว่าปกติ บางครังเกือบตงัฉาก  และจะสงัเกตเุห็นมวลรวมบางสว่นยงัไมถ่กูเคลือบ  
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                   กรณี 3. เมือวสัดผุสมมีประมาณวสัดบุทิมิูนสัมากเกินไป วสัดจุะความลาด

มากกว่าปกต ิ และจะเลือนไหลลงมาทีฐาน จะเห็นวสัดบุิทมูินสัเยิมผิดปกติ ทีจะทราบว่าวสัดผุสมอยูใ่น

ลกัษณะพอเหมาะ ทดสอบโดยลองปันวสัดผุสมเป็นลกูกลมด้วยมือทงัสองข้าง  ถ้าปันได้โดยง่ายและลกู

กลมนนัคงรูปอยู่ได้เมือปลอ่ยมือ แสดงว่าวสัดผุสมนนัใช้ได้  

รปท ีู 4.3  ขนัตอนการปฏิบัติของผิวทางทใีช้วัสดุผิวผสม  ณ ท ี

 

            1                                                      2                                3 

 

   SWEEPING               PRIMING and CURING   AGGREGATE APPLICATION   

   กวาดทําความ                          ฉาบก่อนลงผิวและบม่                                 โรยมวลรวม   

    สะอาด       

                                                                    

  

                                     

           4                 5                           6             7  

AGGREGATE DRYING       MIXING   SPREADING MIXING                 ROLLING  

ให้ความร้อนเพือทําให้         ผสมในถนน              เกลียผสมมวลรวม                        บดทบัด้วยรถ  

มวลรวมแห้ง                        บดล้อเหล็ก 

 

 

 

     

 

4.2 ผิวทางแบบพีนีเทรชันแมคคาดัม  (Penetration Macadam Pavement)  

             เป็นผิวทางทีเกิดจากการนําหินยอ่ยมาบดอดัจนเกิดการขดัตวักนัแน่น (Interlock) แล้ว

เชือมยึดมวลรวมนนัด้วยวสัดบุทิมูนิสั  โดยการราดยางให้ซึม-ทะล ุ (Penetrate)    ลงไปตามชอ่งวา่งของ

มวลรวม (Voids) ผิวทางชนิดนีจดัเป็นผิวทางชนัสงู (High Type) ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว,ใช้เครืองมือน้อย

และเป็นเครืองมือทวั ๆ ไปทีมีอยู่ จงึเหมาะมากสําหรับการก่อสร้างในยทุธบริเวณ, ในพืนทีกนัดารหา่งไกล

หรือในโครงงานขนาดเล็ก  กองพนัทหารช่างทกุกองพนัมีขีดความสามารถจะทําการก่อสร้างได้ และมกั

ได้รับมอบหมายให้ทําการก่อสร้างอยูเ่สมอ เครืองมือก่อสร้างทีจําเป็นสําหรับการก่อสร้างผิวทางชนิดนี 

ได้แก่ รถบรรทกุเทท้าย (Dump Truck), เครืองโรยมวลรวม (Aggregate Spreader), รถราดยาง 

(Bituminus Distributor) และรถบดตา่ง ๆ (Compaction equipment)   
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ข้อเสียของผิวทางชนิดนี คือ  มีอนัตรายจากหินกระเด็นเมอืใช้ความเร็วสงู, มีผิวหน้าทีหยาบและ

นําซมึได้ง่ายจงึมกัต้องการ  การแตง่ผิวเสมอ  จะต้องมีแหลง่มวลรวมประเภทหินย่อยอยูใ่กล้แหลง่งานแล

ต้องก่อสร้างบนชนัรากทีไมใ่ช้วสัดทีุมีคณุสมบตัเิป็นพลาสติก  และจะต้องแนน่มาก         เพราะถ้าเป็นวสัด ุ

พลาสติคหรือฝุ่ นดนิเหนียว เพือเปิดการจราจรจะถกูอดัจนทะลกัขนึมาทีผิวหน้าได้ง่าย  มกัจะต้องมีการรอง

พืนก่อนเรียงหินชนัแรกด้วยมวลรวมละเอียดหรือทรายหนา 3-4 นวิเสมอ  แม้จะมีข้อเสียอยูห่ลายประการ 

แตข้่อเสียเหล่านีก็ไมค่อ่ยมีผลกระทบทีรุนแรงตอ่การใช้งานทางทหารเท่าใดนกั  

            4.2.1 วัสดุบิทมินัสทใีช้ในการลงผิวพีนีเทรชันแมคคาดัม ู  

                วสัดบุิทมิูนสัทีเหมาะสม ทีนิยมใช้มากทีสดุ คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์  เกรด 85-100  

            4.2.2 มวลรวมทใีช้ในการลงผิวแบบพีนีเทรชนัแมคคาดัม  

                   มวลรวมทีใช้มี 3 ขนาด และมีขือเรียกมวลรวมทีใช้ในแตล่ะชนัโดยเฉพาะ คือ   

                4.2.2.1 มวลรวมชนัที หนงึ (Macadum Aggregate)  เป็นมวลรวมหยาบลําดบั

ขนาดสมําเสมอ  

                4.2.2.2 มวลรวมชนัที สอง (Keystone หรือ Intermediate Aggregate) เป็นมวล

รวมลําดบัขนาดสมําเสมอทีมีขนาดเล็กกว่ามวลรวมชนัทีหนงึ  

                4.2.2.3 มวลรวมชนัที สาม  (Chockestone) เป็นมวลรวมละเอียดลําดบัขนาด

สมําเสมอทีมีขนาดเล็กกว่าชนัที 2  

         ขนาดของมวลรวมทีใช้ในแต่ละชนัจะมีส่วนสมัพนัธ์กนัคือมวลรวมชนัทีหนงึ เมือถกูบดอดัจนขดัตวั

กนัแนน่จะเกิดชอ่งว่างทีมีขนาดพอเหมาะสําหรับมวลรวมชนัทีสองจะลงไปอดุได้      พอเหมาะ แล้วช่องว่าง

ทีเกิดขนึใหมแ่ละทีเหลืออยูจ่ะถกูอดุเป็นครังสดุท้ายด้วยมวลรวมขนาดเล็กชนั ทีสาม จะเห็นได้ว่ามวลรวม 

ชนัทีหนงึเป็นหลกัสําหรับมวลรวมชนัตอ่ไป และขนาดของมวลรวมชนั ทีหนงึก็จะมีขนาดโตสดุไม่เกินความ

หนาของผิวทางทีออกแบบไว้และต้องสมัพนัธ์กบัลําดบัขนาดทีเหมาะสมสําหรับผิวทางชนิดนีด้วย  

            4.2.3 ลาํดับชันการลงผิวพีนีเทรชันแมคคาดัม (Sequence of Operation)  

                   การก่อสร้างผิวทางแบบนีต้องก่อสร้างในขณะอากาศดีไมมี่ฝนตก  อณุหภมูไิมต่ํ

กว่า  60 ◌ํ F และชนัรากต้องแห้งสนิท มีลําดบัขนัตอน ดงันี.-  

                4.2.3.1 ตรวจสอบและปรับปรุงชนัราก  

                4.2.3.2 ฉาบก่อนลงผิวหรือฉาบก่อนเพิมผิวแล้วบม่  

                4.2.3.3 โรย - มวลรวมชนัทีหนงึ (แมคคาดมัอากรีเกต)  

                4.2.3.4 บดทบั  

                4.2.3.5 ราดยางชนัทีหนงึ  

                4.2.3.6 โรย มวลรวมชนัทีสอง (คี-สโตน)  

                4.2.3.7 ลากเกลียและบดทบั  

                4.2.3.8 ราดยางครังทีสอง  

                4.2.3.9 โรยมวลรวมชนัทีสาม (โชคสโตน)  
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                4.2.3.10 ลากเกลียและบดทบั แล้วกวาดมวลรวมทีหลดุลอยทิง  

                4.2.3.11 แตง่ผิวหน้า ถ้าต้องการการกนันําเป็นพิเศษ  

           4.2.4 รายละเอียดลําดับชันการลงผิวพีนีเทรชันแมคคาดัม  

                4.2.4.1 การปรับปรุงชนัราก  (Reconditioning the Base Course)    จะต้อง

ตรวจสอบ ชนัรากวา่มีคณุสมบตัิตามข้อกําหนดทกุประการ   เพราะผิวทางชนิดนีจะต้องก่อสร้างบนชนัราก

ทีบดทบัได้ทีและมีคณุสมบตัิพร้อมเท่านนั มิฉะนนัจะเกิดปัญหาตามมามากมายฝุ่ นผงจะต้องถกูกวาดออก

อย่าง  หมดจด  เพือใหวัสัดฯุ ทีใช้ฉาบก่อนลงผิว  หรือก่อนเพมิผิวซงึลงยึดผิวหน้าของชนัรากได้เตม็ทีเมือ

ก่อสร้างบนผิวทางเดมิก็ควรฉาบเพมิผิวด้วย แม้จะไมจํ่าเป็นนกั  

                4.2.4.2 การกนัขอบผิวทาง ( Edge of wearing Surface)   ถ้ามีเวลาพอก็ควรจะ

มีการกนัไม้แบบหรือวสัดอืุน ๆ กนัขอบของผิวทางไว้ก่อนเริมการก่อสร้างวสัดทีุใช้ได้  2  แบบ คือ       

                      -  ไม้แบบหรือแผงเหล็ก ฯลฯ ความยาวประมาณ 11-12 ฟุต กว้างน้อย

กว่าความหนาผิวทาง หลงัการ บดทบัราว 1/4    และควรมีปริมาณมากพอทีจะวางได้ตลอดความยาวของ

ผิวทางทีจะก่อสร้างในแตล่ะชว่งกนั ไม้แบบนีไว้ทีขอบทางแล้วยึดไว้ด้วยหมดุแล้วถมดนิอดัด้านหลงัไว้ 

ความสงูของดินทีถมอดัไว้ควรเท่ากบัความ หนาของผิวทางหลงัการบดทบั   

                      -  ใช้ไหล่ทางเป็นแบบ โดยก่อสร้างไหล่ทางอดัแนน่กว้าง 2 ฟุต  รอไว้ก่อน 

ให้ไหล่ทางมีหน้าตดัด้านในตงัฉาก และมีความสงูเทา่กับผิวทางทีจะสร้าง  

                  4.2.4.3 การโรยมวลรวมชนัทีหนงึ         (Application of macadum Aggregate)  

หลงัจากบม่ยางทีฉาบก่อนลงผิวได้ทีแล้วก็แบง่ผิวทางออกเป็นช่องทีพอเหมาะแล้วเริมโรยมวลรวมชนัทีหนงึ 

ซงึอาจใช้เครืองโรยมวลรวมตดิท้าย, แบบแสวงเครือง,ใช้คนโรย หรือดดัแปลง ใช้รถปลูาดบทิมูินสัคอนกรีต

ก็ได้ โรยเกลียให้ได้ความหนาอย่างหลวมทีจะให้ความหนาหลงับดทบัตามทีออกแบบไว้อตัราส่วนความ

หนาโดยประมาณคือ 3 1/2" ของความหนาอยา่งหลวม จะได้ความหนาหลงับดทบั 2 1/2" เมือโรยเกลียแล้ว

ก็ตรวจสอบมวลรวมทีไมไ่ด้ขนาดหรือมีคณุสมบตัไิมเ่หมาะสมทงิไป  

                  4.2.4.4 การบดทบัชนัทีหนงึ บดทบัด้วยรถบดล้อเหล็กชนิดสามล้อ ขนาด 10 ตนั 

บดทบัจากทีตําไปหาทีสงู  เชน่จากไหล่ทางไปยงักงึกลางถนน  การบดทบัให้ยึดล้อขบั (Power Wheel) 

นําหน้าเสมอ และบดทบัซํารอย (Over lap) เทา่กบั 1/2 ของความกว้างล้อ      บดทบัจนสงัเกตเุห็นว่ามวล

รวมไมน่นูขนึหรือเคลือนตวัขณะบดทบัแล้ว แสดงวา่เกิดการขดัตวักนัเองของมวลรวม (Inter Lock) ได้ที

แล้วจึงหยดุบดทบั  ในกรณีทีมีมวลรวมแตกมากอาจใช้รถบดล้อยางได้ ทีขอบของผิวทางนนัถ้าไมมี่การกนั

ไม้แบบหรือสร้างขอบไว้  ก็บดทบัโดยให้ล้อรถบดครึงนอกบดทบัไหล่ทางไปพร้อมกบัมวลรวม และบด

เดินหน้าถอยหลงัจนไหลท่างแนน่ดีแล้วจึงเริมการบดอดัส่วนของผิวทางตอ่ไป ในที ๆ รถบดเข้าไมถ่ึงให้ใช้

เครืองบดทบัขนาดเล็กหรือมือกระทุ้ง มวลรวมทีแตกต้องเก็บออก ทงิแล้วเติมมวลรวมใหมล่งไปแทน  เมอื

บดจนแน่นแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อย "แผงตรวจสอบ ขนาด 10 ฟุต" (10-foot Straightedge)วาง

ขนานกบัแนวกงึกลางถนน บริเวณใดทีมีความสงูตา่งเกิน 3/8" ต้องปรับแตง่แล้วบดทบัใหม ่ 
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          เมือเสร็จขนัตอนนีแล้วตรวจสอบครังสดุท้ายว่า มวลรวมชนัทีหนงึมีระดบัเสมอกนัตลอดแนวมีลาด

ตามขวางได้ตามทีออกแบบไว้   มีความแนน่สงูและมีผิวหน้าทีเหมาะสําหรับการซึมลงของ วสัดบุทิมูินสั  

4.2.4.5 การถอดไม้แบบ (Removing Forms)  หลงัการบดทบัมวลรวมชนัแรกแล้ว  

และพร้อมทีจะทําการราดวสัดบุิทมูินสั     ครังแรก จะต้องถอดไม้แบบออกก่อน แล้วถมอดัชอ่งว่างทีเกิด

จากไม้แบบด้วยวสัดทีุใช้ทําไหล่ทาง  แล้วบดทบัให้แนน่                                      

               4.2.4.6 ตรวจสอบความหนาของมวลรวมชนัทีหนงึ   ก่อนการราดวสัดบุทิมิูนสัค

รังแรก ควรตรวจสอบความหนาของชนัมวลรวมชนัทีหนงึวา่ มีความหนาเท่าทีออกแบบไว้ถกูต้อง   และ

เทา่กนัตลอดโดยการเจาะหลุมสํารวจสามหลมุ ทกุระยะ 200 ฟุต ของถนน  โดยขดุทีกงึกลางถนน 1 หลมุ 

และที 1/4 ความกว้างถนนทงัสองข้าง ถ้าความหนาไมไ่ด้ตามทีออกแบบโดยมีความแตกตา่งเกิน 3/8" ขนึ

ไป  ต้องทําการขดุออกหรือใส่เข้าใหม ่และบดทบัใหมจ่นได้ที  

                 4.2.4.7 การราดวสัดบุทิมูนิสัครังแรก เป็นการราดวสัด ุ ฯ  ปริมาณสงูลงบนชนั

มวลรวมชนัทีหนงึ  เพือวตัถปุระสงค์ในการกนันํา   และเชือมประสานมวลรวมให้ยึดแน่น  อตัราราดประมา

 0.75 แกลลอน/ตร.หลา/ความหนา 1"  บดทบัแล้ว  สําหรับถนนทีมีปริมาณการจราจรสงู  สว่นถนนทีมี

ปริมาณการจราจรตําหรือไมมี่รถบรรทุกหนกัใช้ถนน  ควรเพมิอตัราฉีดพ่นเป็น 1.1 แกลลอน/ตร.หลา/ความ

หนา 1" ดรูายละเอียดปริมาณการใช้วสัดใุนตารางที 4.7, 4.8, 4.9 การราดยางฯ ควรปฏิบตัใินขณะทีชนั

มวลรวมชนัทีหนงึ แห้งสนิททวัทงัชนัจริง ๆ      และราดยางตามอณุหภูมิทีกําหนด ในการราดยางแตล่ะชว่ง 

ควรปกูระดาษหนา ๆ ไว้ทีแนวเริมต้นและแนวหยดุราดยาง เพือทีจะได้ราดยางชว่งตอ่ไปทีรอยตอ่ชดัเจน

และแนน่อนไม่ราดยางซําทีหรือขาดช่วงไป   และควรมีภาชนะเล็กสําหรับหยอดวสัดบุิทมูินสัลงบนจดุหรื

บริเวณเล็ก ๆ ทีรถราดยางอาจข้ามเลยไป พึงระลึกไว้เสมอว่าก่อนการราดยาง ฯ  มวลรวมชนัตอ่ไปต้อง

พร้อมอยู่บริเวณหน้างาน เสียก่อน  

                  4.2.4.8 การโรยมวลรวมชนัสอง  (Application of Keystone) หลงัการราดยาง

ครังแรกแล้วในทนัทีนนัต้องรีบโรยมวลรวมชนัสองทนัที ปริมาณมวลรวมชนัสองจะมีปริมาณพอดีทีจะถกู

เกลียให้เข้าแทรกในช่องวา่ง (Voids) ของมวลรวมชนัแรกเท่านนั  ไม่ใชปิ่ดกลบจนหมด ขนาดและอตัราการ

ใช้มวลรวมชนัสองจะสมัพนัธ์กบัขนาดและปริมาณชอ่งว่างทีเกิดจากมวลรวมชนัแรกขดัตวักนั โดยทวัไป

ประมาณ 25-30 ปอนด์/ตร.หลา ดรูายละเอียดในตาราง 4.8 มวลรวมชนัสองนีควรถกูโรย     จากรถบรรทกุ

ทีวงิถอยหลงัโดยเครืองโรยมวลรวมหรือแม้แตค่นเกลียก็แล้วแตไ่มว่า่กรณีใด ห้ามเทมวลรวมจาก

รถบรรทุกลงบนพืนททีจีะโรยมวลรวมโดยตรง  

                  4.2.4.9 การกวาดและการบดทบัก่อน     และขณะบดทบัควรกวาดเกลียมวลรวม

ทีโรยไว้ด้วยเครืองกวาดเกลียมวลรวมชนิดลาก เพือชว่ยเกลียมวลรวมให้แทรกตวัในช่องวา่งได้สมําเสม

ยงิขนึ  และรีบบดทบัโดยเร็วในขณะทีวสัดบุิทมิูนสัยงัคงอุ่นอยู่ การบดทบัปฏิบตัใินลกัษณะเดียวกนักบัการ

บดทบัครังแรก และขณะบดทบัก็สามารถเพมิเตมิมวลรวมชนัสองลงไปและเกลียให้เข้าอดุชอ่งวา่งทียงั
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หลงเหลืออยู่ได้ จนกระทงัชอ่งวา่งทีพืนผิวของมวลรวมชนัทีหนงึถกูอดุจนเตม็ทวักนัทงัหมด (โดยไมเ่ป็นการ

ปิดทบัผิวหน้าของชนัหนงึ) ทําการบดอดัจนไมมี่การเคลือนตวัของมวลรวมขณะบดทบัอีกต่อไป  

4.2.4.10 การราดวสัดบุทิมูนิสัครังทีสอง      ก่อนการราดยางต้องกวาดมวลรวมที 

ไมฝั่งตวัออกเสียก่อน จึงเริมการราดยางได้อตัราราดยางขนึอยู่กบัมวลรวมชนัทีสาม   โดยปกติประมาณ 

0.8-1.0 แกลลอน/100 ปอนด์ ของ นน.มวลรวมชนัทีสาม อตัรานีจะลดลงอีก ถ้าถนนต้องรับปริมาณ

การจราจรทีสงูขนึ ดตูารางที 4.8 เมอืใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ในการก่อสร้าง อตัราการใช้วสัดบุทิมิูนสัจะไมถ่กู

กําหนดไว้ แตใ่ห้ถือวา่การลงมวลรวม ชนัทีสามเป็นเหมือนการแตง่ผิวชนัเดียว  จงึต้องกลบัไปดปูริมาณการ

ใช้มวลรวมและวสัดบุทิมูินสัจากตารางที  4.9  โดยดจูากขนาดมวลรวมทีใช้ในชนัทีสาม  

                  4.2.4.11 การโรยมวลรวมชนัทีสาม (Application of Chokerstone) หลงัราดยาง

ชนัทีสองเสร็จต้องรีบโรยมวลรวมชนัทีสามทนัที โดยปฏิบตัใินลกัษณะเดียวกนักบัการโรยมวลรวมชนัทีสอง 

รวมทงัการลากเกลีย และการบดทบัด้วย  เพิมมวลรวมลงไปขณะลากและบดทบั จนกระทงัชอ่งวา่งทีมีอยู่

ถกูอุดอย่างสมบรูณ์ และผิวหน้าเรียบได้ที  มวลรวมทงัหมดยดึติดกนัแนน่ ไม่มีการเคลือนตวัตอ่ไป   

ความเร็วของรถบดต้องไม่เกิน 3 ไมล์/ชม.  เพราะถ้าเร็วกว่านีจะก่อนให้เกิดคลืนซงึแก้ไขไมไ่ด้  

                  4.2.4.12 การแตง่ผิวหน้าของผิวทางแบบแมคคาดมั เมอืต้องใช้ผิวทางแบบนีเป็น

ผิวทางชนับนสุด ( Wearing Surface) และแม้การลงมวลรวมชนัทีสามจะถือว่าเป็นการแตง่ผิวชนัเดียวแล้ว

ก็ตาม อาจต้องมีการแตง่ผิวเพมิเตมิอีกเพอืให้ได้ผิวหน้าของถนนทีนุม่นวลในการขบัขียงิขนึ และกนันําได้ด

ขนึด้วย อาจฉาบปิดหน้า หรือทําการแตง่ผิวซําก็ได้  

            4.2.5 รายละเอียดเพมิเตมิ  

                  4.2.5.1 หลงัจากบดทบัชนัทีสามแล้ว อาจทําการนวด (Kneeding) ซําอีกก็ได้  โด

ใช้รถบดล้อยางวิงตลอดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เทียว เพือให้ได้ผิวหน้าทีเรียบแนน่ยงิขนึ  

                  4.2.5.2 การเปิดการจราจรจะกระทําไมไ่ด้ขณะกําลงัก่อสร้างจะเปิดได้           เมือ

ก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์แล้วเท่านนั 

                  4.2.5.3 เมือเปิดการจราจรต้องจํากดัความเร็วไมเ่กิน 30 กม./ชม.ในสองวนัแรก  

                  4.2.5.4 หลงัการบดทบัชนัสดุท้ายถ้ามีฝนตก  ไมค่วรเปิดการจราจร  

                  4.2.5.5 ถ้ามีฝนตกขณะก่อสร้างต้องรอให้มวลรวมทีก่อสร้างไว้แล้ว        แห้งสนิท

ทงัหมด   จริง ๆ  จงึจะทําการก่อสร้างตอ่ไปได้                              

4.2.5 ตารางแสดงปริมาณการใช้วัสดุสาํหรับผิวทางแบบแมคคาดัม 

 

 

 

 

 

  



       4 -23 

        ตารางท ี4.7 ปริมาณวัสดุเมือใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ในการก่อสร้าง 

         ความหนาของชนัผิวทาง 

                                    3 1/2" - 4" 

 

2 1/2" - 3" 

 

2" - 2 1/2" 

 

1 1/2"- 2" 

 การลงผิวชนัที การลงผิวชนัที การลงผิวชนัที การลงผิวชนัที 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

มวลรวมเป็น 

(ปอนด์/ตร.หลา) 

350-400 35-50 250-300 25-40 200-250 20-35 150-200 15-25 

แอสฟัลต์ซีเมนต์ 

แกลลอน/ตร.หลา 

 

1.75 – 2.25 

 

1.25 – 1.75 

 

1.0 – 1.5 

 

0.75 – 1.2 
 

หมายเหตุ  

1 ลําดบัขนาดทีเหมาะสมดใูนตารางลําดบัขนาด อย่างไรก็ดีมวลรวมทีใช้ควรมี ขนาด 

โดยเฉลียเทา่กนั และมีขนาดโตสุดไมเ่กินความหนาของชนันนั ๆ  

                 2 นําหนกัมวลรวมในตารางใช้  ถพ. 2.65 เมือใช้มวลรวมทีมี ถพ.ตา่งไปจากนี   ต้อง

ปรับแก้นําหนกัมวลรวมใหม่ โดยคณูนําหนกัมวลรวมในตารางด้วย   

                         ถพ. มวลรวมทีจะใช้   

                                  2.65  

                   3 ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์  

                      3.1 เมือก่อสร้างเป็นชนัรากรองรับผิวทางแบบบทิมูนิสัคอนกรีต  หรือเป็นชนั

รากที  หนาน้อยกว่า 2" ให้ใช้คา่น้อย  

                     3.2 เมือใช้เป็นผิวทางให้ใช้คา่มาก  และมีการแตง่ผิวเพมิเตมิด้วย    

ตารางท ี4.8 ปริมาณวัสดุเมือใช้แอสฟัลต์คัทแบคหรืออีมัลซีไฟด์แอสฟัลต์ในการก่อสร้าง 
 

ความหนาของชนัผิวทาง    

มวลรวม (ปอนด์/ตร.หลา) 

                     ชนัที หนงึ  

                     ชนัที สอง  

แอสฟัลต์   (แกลลอน/ตร.หลา) 

                       ครังที หนงึ  

                       ครังที สอง   

  4”  

  

 360 

  30  

 

1.5-1.8 

1.2-1.5  

 31/2"  

 

 315  

  30  

 

1.0-1.5 

1.2-1.5  

  3"  

 

 270 

  30 

 

1.0-1.2 

1.2-1.5  

 2 1/2" 

 

  225  

   30  

 

0.9-1.1 

0.7-1.0  

   2" 

  

180 

  30 

 

0.7-0.9 

0.8-1.0  

 1 1/2" 

 

  135  

   30    

 

0.6-0.8       

0.4-0.6  
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ตารางท ี4.9  ปริมาณวัสดุในระบบเมตริก (ไม่ต้องใช้ตารางนีก็ได้เมือใช้ตาราง 4.7, 4.8) 

ปริมาณของวัสดุหินย่อย หรือกรวดย่อยขนาดต่าง ๆ และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์  

ต่อตารางเมตรทีใช้ตามความหนาของผิวทาง 

      ชนิดของขนาดของ   

      วสัดตุามลําดบัชนั    

 ความหนาประมาณ 

60 มม.   

 ความหนา 

ประมาณ 70 มม.  

        โรยหินชนัที 1                  

 หิน 63 - 37.5 ม.         เป็น  กก.   

 หิน 50 - 25 มม.         เป็น  กก.   

 พน่แอสฟัลต์ครังทีหนงึ  เป็น  ลิตร.  

       โรยหินชนัที 2                 

 หิน 19.0 - 9.5 มม.       เป็น กก.  

 พน่แอสฟัลต์ครังทีสอง   เป็น   ลิตร. 

       โรยหินชนัที 3               

หิน 9.5 มม. - เบอร์ 8     เป็น  กก.   

รวมนําหนกัหินย่อยหรือกรวดย่อย 

เป็น กก. 

รวมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ เป็น ลิตร 

 (ทีอณุหภมูิขณะพน่ 150 - 200 ◌ํซ.)   

 

      - 

80 -110 

4.5 - 7.0 

 

       20 -25 

1.0 - 2.0 

 

            8 - 10 

 

  108 - 145               

5.4 - 9.0 

 

    110 - 135                          

    -                

5.0 - 8.0                                  

 

20 - 25              

1.0 - 2.0                                     

 

 8 - 10                        

 

138 - 170             

6.0 - 10.0                             

        4.3 ผิวผสมจากโรงงาน  (Plant Mix)  

             ผิวผสมจากโรงงานคือ วสัดผุสมสําหรับผิวทางหรือชนัรากราดยาง  ทีเกิดจากการผสมมวล

รวม และบิทเูมนในโรงงานศนูย์กลาง (Central Plant)  สดัส่วนวสัดจุะถกูควบคมุอย่างใกล้ชิดและมวลรวม

จะถกูเผาหรือให้ความร้อนให้แห้งสนิทก่อนการผสม  วสัดผุสมจะถกูขนส่งจากโรงงานผสมไปยงับริเวณ, ถกู

ปรูาดแล้วจึงบดทบั ผิวทางชนิดนีจดัเป็นผิวทางชนัสงูทีดีทีสดุ ในระดบันีจะมีรายละเอียดพอประมาณ

เทา่นนั  

     4.3.1 ชนิดของโรงผสม  (Central Plant Layouts)  

                  4.3.1.1 โรงผสมแบบไมมี่เตาอบ และเครืองควบคมุลําดบัขนาด (Central Plant 

without Dryer and Gradation Control Unit) - เป็นโรงงานแบบง่ายทีสดุ  เหมาะสําหรับผสมผิวผสมเย็น 

(Cold Mix)  

                  4.3.1.2 โรงผสมแบบมีเตาอบ แตไ่ม่มีเครืองควบคมุลําดบัขนาด(Central Plant 

with Dryer and Without Gradation Control Unit ) - มีเตาอบ (Dryer)            เพือเผามวลรวมให้ร้อนจน  

ปราศจากความชืนเสียก่อน  แตก่่อนทีจะผสมมวลรวมก็จะเย็นลงแล้วจงึเข้าผสมกบับิทเูมน จงึเป็นอีกแบบ

ทีเหมาะสําหรับผสมผิวผสมเย็น (Cold mix)  
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                  4.3.1.3 โรงผสมแบบมีเตาอบ และเครืองควบคมุลําดบัขนาด  (Central Plant 

with Dryer and With Gradation Control Unit)  -   ใช้ผสมวสัดผุสมสําหรับผิวทางชนัสงู เหมาะกบังานผิว

ผสมร้อน (Hot mix)  ควบคมุอยา่งอตัโนมตัทิงัหมด  ในประเทศไทยโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี   

            4.3.2 ชนิดของผิวผสมจากโรงงาน ( Types of Plant mix)  

                  4.3.2.1 ผิวบิทมูินสัคอนกรีตผสมร้อน(Hot-Mix Bituminus Concrete Pavement)  

คือ  ผิวราดยางทีเกิดจากการผสมของ มวลรวมลําดบัขนาดดี และแอสฟัลต์ซีเมนต์ เหมาะสําหรับถนนทีใช้

งานหนกัหรือแม้แตส่นามบิน  และยงัเหมาะสําหรับทําชนัรากและ "ไบน์เดอร์คอร์ส"   ด้วยในการผสมนนั

มวลรวมจะถกูเผาให้แห้ง และร้อนจนถึงขีดกําหนดแล้วจึงถกูนําเข้ามา ผสมกบับิทเูมนทีมีอณุหภูมิ

ประมาณ 250 - 350 ◌ํFในสดัสว่นปริมาณทีออกแบบไว้ วสัดผุสมจะถกูนําไปปรูาดใน ขณะอณุหภูมิไม่ตํ

กว่า 250 ◌ํ F  และถกูบดทบัทนัทีจนได้ความหนา  และความแนน่ตามทีออกแบบ ผิวผสมร้อนนีจะเสีย       

คณุสมบตัแิละต้องทงิทนัที  ถ้าอณุหภูมิลดตาํลงเกินกําหนดก่อนการ  ทํางาน ผิวผสมร้อนไมต้่องการเวลาบ่

ตวั สามารถใช้งานได้ทนัทีทีบดทบัเสร็จและเย็นตวั   ก่อสร้างได้อย่าง รวดเร็ว มีผลกระทบจากสภาพอากาศ

น้อย มีความมนัคงสงูและกนันําได้ดีทนัทีทีสร้างเสร็จมีผิวหน้าเป็นเนือ เดียว มนัคงและกนันําทีดี  

                   4.3.2.2 ผิวบิทมูินสัคอนกรีต ผสมเย็น (Cold-Laid Bituminus Plant Mix)    คือผิว

ราดยางทีเกิดจากการผสมของมวลรวมลําดบัขนาดดีกับแอสฟัลต์คทัแบค,อีมลัชนัซิไฟด์แอสฟัลต์         หรือ

แอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมสารเคมีชว่ยทําให้คงความเหลว  มวลรวมจะถกูเผาให้แห้งแตไ่มร้่อน        และบิทมูินสั

จะถกูให้ความร้อนจนเหลวพอทีจะเคลือบมวลรวมได้เท่านนั          ผิวผสมเย็นนนัเหมือนกบัผิวผสมร้อนทกุ

ประการ เพียงแตมี่ความทนทานน้อยกว่าเท่านนั  

ข้อบกพร่องของผิวผสมเย็น คือ การทีต้องการระยะเวลาบม่ตวันนัเอง เมือเป็นเช่นนีความมนัคง

ในระยะแรกจะตํามาก  ผิวผสมเย็นไมเ่หมาะทีจะใช้ก่อสร้างสนามบิน  แตเ่หมาะสําหรับงานซอ่มปะ  หรืองา

ขนาดเล็ก ๆ เพราะผิวผสมเย็นจะถกูผลิตในปริมาณน้อย ๆ ผิวผสมร้อนและเย็นจะใช้มวลรวมชนิด และ

เกรดเดียวกนั   

           4.3.4 ขันตอนการก่อสร้าง   

               4.3.4.1 กวาดผิวหน้าชนัราก  

               4.3.4.2 ปะรอยแยก-หลมุ ในกรณีก่อสร้างบนผิวทางเดิม  

               4.3.4.3 ฉาบก่อนลงผิว หรือก่อนเพมิผิว  

               4.3.4.4 บม่  

               4.3.4.5 ตรวจสอบอปุกรณ์ก่อสร้างให้พร้อม  

               4.3.4.6 ตรวจสอบวสัดผุสม  

               4.3.4.7 เริมการปรูาด  

               4.3.4.8 บดทบัครังที 1 (Initial  Rolling or Breakdown Rolling)  

               4.3.4.9 บดทบัครังที 2 (Pneumatic Tried Rolling)  

               4.3.4.10 บดทบัครังสดุท้าย (Finish Rolling)  
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4.3.5 รายละเอียดขันตอนการก่อสร้าง  

                   ขันตอนท ี5  การตรวจสอบอุปกรณ์  

                           โดยทวัไปควรตรวจรถปรูาด และรถบดเป็นพิเศษ ว่าสามารถใช้งานได้

ประณีต  ซงึทําให้งานก่อสร้างถกูต้องทงัระดบัและความหนาทีออกแบบไว้   

                   ขันตอนท ี6   การตรวจสอบวัสดุผสม และการคัดทิง  

                           ตรวจสอบได้จากการสงัเกตด้วยตาเปล่ารวมกบัเทอร์โมมิเตอร์  

                 กรณีท ี1. วัสดุผสมร้อนเกินไป  

                              เมือสงัเกตเุห็นควนัสีนําเงินลอยขึนมาจากวสัดผุสม แสดงว่าวสัด

ผสมมีอณุหภมูิสงูเกินไป  ต้องรีบวดัอณุหภูมิทนัที  ถ้าอณุหภูมิสงูถึง 350 ◌ํ F  วสัดผุสมจะเกิดการแยกตวั 

ต้องทิงทนัที ถ้าอณุหภูมิสงูขนาด 325 ◌ํ F   วสัดผุสมจะยงัไมแ่ยกตวัแต่ต้องปรับอปุกรณ์ให้เหมาะสมเพือ

ปอ้งกนั     Over Heat  

                  กรณีท ี2. วัสดุผสมเยน็เกินไป  

                            เมือสงัเกตเุห็นวสัดผุสมมีลกัษณะแข็งผิดปกตแิละมวลรวมขนาด

ใหญ่ไมถ่กูเคลือบอยา่งทวัถึงแสดงว่าอณุหภูมิตําเกินไปเมือวดัอณุหภูมิได้ ตาํกวา่ 250 ◌ํ F  ต้องคดัทิงทนัที  

กรณีท ี3. วัสดุผสมเหลวเกินไป  

                            เมือเทวสัดผุสมลงไปกะบะรถปรูาดแล้ว   เกิดการยบุตวัคล้าย

ของเหลวหรือผิวหน้าทีปรูาดแล้วมีความเหลวมากจนเห็นได้ชดั แสดงว่ามีบทิมิูนสั     ผสมอยู่มากเกินไป

อย่างไรก็ดีอาจเกิดจากแผงปรูาด (Screed) ร้อนเกินไปก็ได้ ควรทงิไว้ให้ผิวทีปแูล้วเย็นตวัลง ถ้าลกัษณะ

เหลวทีผิวหน้ายงัคงอยู ่แสดงว่ามีบทิเูมนผสมอยู่มากเกินไป ต้องรือทงิทนัที  

               กรณีท ี4. วัสดุผสมแห้งเกินไป  

                            เมือสงัเกตวุา่วสัดผุสมมีความแข็งผิดปกต ิ      มวลรวมถกูเคลือบ

ไมท่วัถึงการยบุตวัน้อยมาก ความมนัวาวของวสัดผุสมไมป่รากฎ หรือปรูาดได้ อยา่งผิดปกต ิ         แสดงว่า

วสัดผุสมมีบิทมิูนสัผสมอยูน้่อยเกินไป ต้องคดัทงิทนัที     

ขันตอนท ี7  การปราด ู  

                           การขนส่งวสัดผุสมจากโรงงานมายงัหน้างานกระทําโดยรถบรรทกุเทท้าย    

(Dump Truck) ทีทากะบะไว้ด้วยนํามนัหล่อลืน  และอาจต้องใช้ผ้าใบ คลมุถ้าต้องขนสง่ระยะทางไกลเมือถึ

บริเวณหน้างานต้องตรวจสอบอณุหภูมิ    อณุหภมูวิสัดผุสม การปรูาด ว่าไมต่าํกวา่ 270 ◌ํ F    จงึใช้ได้ 

การตรวจวดัอณุหภูมิวสัดผุสมในรถบรรทกุ การปรูาดมกักระทําโดยรถปรูาด (Bituminus Paver Asphalt ) 

อาจใช้รถเกลีย และแม้กระทงัใช้คนปดู้วยคราด ปกตแิล้วการปรูาดจะกระทําอยา่งรวดเร็ว  และมีการ

ตรวจสอบความเรียบ และระดบัตลอดเวลาด้วยบริเวณใดทีสงูเกินไปจะใช้คราดขดุออก บริเวณทีตําไปจะเพิ

วสัดผุสมทีใช้มวลรวมขนาด ผ่านตะแกรง เบอร์ 4 เข้าไป เพือกนัการแยกตวั   
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               ขันตอนท ี8  การบดทับครังแรก (Initial Rolling or Breakdown Rolling)  

                            ใช้รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ หรือ 2 ล้อ ทีมีนําหนกั 8-10 ตนั บดทบัด้วย  

ความเร็วตําประมาณ 3 ไมล์/ชม. หรือ 5 กม./ชม. โดยบดตามหลงัรถปรูาด   และให้ล้อขบันําหน้า มีการ

หล่อนําไว้ทีล้อ เพือกนับทิเูมนตดิล้อ อณุหภมูเิมือเริมการบดทบัต้องไม่ตํากวา่ 250 ◌ํ F  ถ้าอณุหภมิูสงูกว่า

นี นําทีหล่อไว้ทีล้อจะเดือดหายไป และบิทเูมนจะตดิล้อ ต้องเพมิระยะห่างระหว่างรถปรูาดขนึ เพือทงิชว่งให

อณุหภมูิลดลงเล็กน้อย การบดทบัให้บดเตม็ผิวหน้า 2 เทียว  และตรวจสอบความเรียบทกุเทียว           

               ขันตอนท ี9  การบดทับครังทสีอง (Pneumatic tired Rolling)  

                           บดทบัโดยรถบดล้อยางทีมีล้ออย่างน้อย 9 ล้อ นําหนกั 10-12 ตนั บดทบั

ด้วยความเร็ว 7 กม./ชม.ขณะอณุหภมูิประมาณ 170 ◌ํF(บวก ลบ 15 ◌ํ)และต้อง          ตรวจสอบความ

ดนัลมให้มากพอทีจะบดทบัให้ได้ความแนน่ตามต้อง      การรถบดล้อยางควรวงิไปมาตลอดเวลาทีทําการปู

ราดผิวทาง (Busy)  

                ขันตอนท ี10  การบดทับครังสุดท้าย (Finish Rolling)  

                           โดยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ  หรือ 3 ล้อ เพลาตามกนั   บดอดัด้วยความเร็ว 

5 กม./ชม.ในขณะทีอณุหภูมิประมาณ 140 ◌ํF(บวก ลบ15 ◌ํ)เพือปรับรอยล้อของรถบดล้อยางเป็นครัง

สดุท้าย  รถบดต้องไมก่ลบัรถหรือหยดุรถบนผิวทางทีเพงิปรูาดเด็ดขาด เพราะจะทําให้เกิดรอยทีแก้ไขได้

ยากมาก  
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5. การนําวสัดแอสฟัลต์คอนกรีตในผวิทางกลบัมาใช้ใหมุ่  

การนาํวสัดุแอสฟัลต์คอนกรีตในผิวทางกลบัมาใชใ้หม ่ (asphalt concrete recyling) กาลงัจะมีํ

แนวโนม้ทีเพิมขึน เนืองจากผลิตภณัฑจ์ากนาํมนัมีราคาสูงขึนและมีปริมาณนอ้ยลง และมีการขาดแคลนวสัด

มวลรวมทีมีคุณภาพดีในบางทอ้งที 

การลีไซคลิงประกอบด้วยการเอาผิวทางเดิมออกและนําไปยอยใหม ให้ความร้อนเติมแอสฟัลต์่ ่

ซีเมนตใ์หมหรือเติมสารผสมเพิมประเภทฟืนฟูสภาพ ่ (rejrvinatiog additives) ชนิดตาง ๆ และเติมมวลรวม่

ใหมเขา้ไป แลว้นาํกลบัไปปูทบัทีเดิม่  

 วธีิทีใชใ้นการทาํผวิทางปัจจุบนักลบัมาใชใ้หมมีอย ู่ ่ 2 วธีิคือ 

 วิธีดังเดิม เป็นการทาํผิวทางแตกออกโดยรถปราบดิน (bulldozer) ทีมีฟันเลือยแลว้บรรทุกและ

ขนสงไปทีโรงผสม ซึงจะยอยวสัดุใหไ้ดข้นาดทีตอ้งการ โดยทวัไปมีขนาด ่ ่ 38 mm (1.5 นิว)  หรือเล็กกวา่ 

 วิธีการบดเย็น (cold milling method) จะมีการตดัยอยวสัดุผิวทางออกเป็นชินเล็ก ๆ เครืองตดับด่

ประกอบดว้ยถงักระบอกขนาดใหญทีหมุนไดแ้ละมีฟันเลือยซึงจะตดัผิวทางและบดจากกอนใหญให้มีขนาด่ ่่

เล็กลง ขนาดของอนุภาคทีไดแ้ละความลึกของการตดัลงไปในผวิทางสามารทีจะปรับได ้

 วธีิการบด จะเป็นวธีิทีดีกวา สามารถทีจ่ ะนาํวสัดุออกมาทีความลึกจากผิวเทาใดกไดแ้ละสามมารถที่ ็

จะบดใหมี้ขนาดทีตอ้งการได ้ความลึกทีตดัลงไปในผวิสามารถแปรเปลียนไป เพือทีจะให้ไดผ้ิวทางทีเป็นไป

ตามขอ้กาหนด สําหรับลาดทีไปตามแนวยาวของถนนและความลาด ตามขวางดงันนั ซึงจะเป็นการแกไขํ ้

สภาพถนนทีเป็นรองห่ รือความผดิปกติในผวิทางดว้ย 

 ในการผสมแบบไมตอเนือง หรือแบบตอเนือง โดยทวัไปจะนาํวสัดุกลบัมาใชไ้ดอี้กประมาณ ่ ่ ่ 50% 

โดยเติมสวนทีไมไดใ้ห้ความร้อนลงไปในถงัร้อน และมีการให้ความร้อนทีสูงมากกบมวลรวมใหม ซึงเมือ่ ่ ั ่

นํามาผสมกบมวลรวมทีกลับนํามาใช้ใหมในถังผสม กจะั ่ ็ ทาํให้อุณหภูมิสูงขึนจนถึงจุดหลอมตวัของ

แอสฟัลตซี์เมนตเ์กา ทาํให้มีการผสมกนของแอสฟัลตซี์เมนต์เกาและใหมและทาํให้มีการเคลือบหรือเคลือบ่ ่ั ่

ซาํของอนุภาคของมวลรวม 

 ในโรงผสมแบบถงัผสมรูปทรงกระบอกจะเป็นการผสมกนของวตัถุเกา ั ่ 70 % และวตัถุใหม ่ 30% 

มวลรวมใหมจะเข้ามาในถั่ งรูปทรงกระบอกมีทีให้ความร้อน และมวลรวมใหมจะได้รับความร้อนอยา่ ่

รวดเร็วเติมวตัถุเกาเขา้ไปประมาณครึงหนึงของความยาวถงัซึงจะไดรั้บความร้อนจากมวลรวมใหมและจาก่ ่

กาซร้อนของเตาเผาตอจากนนั จะเติมแอสฟัลตใ์หมเขา้ไปในถงัและกจะทาํการผสมกนจนเสร็จสมบูรณ์ ๊ ่ ่ ็ ั  

 ไซโลจะมีความสําคญัมากกบโรงผสมทุกประเภทอุณหภูมิของวตัถุปูผิวทางทีนาํกบมาใช้ใหมจะั ั ่

เพิมขึนอยางตอเนืองในไซโลทาํให้แอสฟัลต์ซีเมนตเ์กาหลอมตวั เพือให้มีการผสมกนระหวางแอสฟัลต์เกา่ ่ ั ่่ ่

และใหมให้เป็นเนือเดียวกน่ ั  

วิธีการออกแบบการผสมสําหรับรีไซคลิง จะเหมือนกบการออกแบบั การผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ใหม โดยใชว้ธีิของมาร์แชลลห์รือฮวมี โดยจะใชป้ริมาณแอสฟัลตใ์หมประมาณ ่ ่ 1.5% ถึง 4.0% เพือเป็นการ

ประหยดัจากชวง ่ 4% หรือ 8% ของทีใชป้ริมาณแอสฟัลตค์อนกรีตทีใชว้สัดุใหม่ 
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 แอสฟัลต์ใหมจะมีเกรดทีออนกวา่ ่ ่ (หรือมากกวา่ ) แอสฟัลต์ของผิวทางเดิมตวัอยางเชน ่ ่ AC5 

(pen.120 - 150) จะใชแ้ทน AC10 (pen.85 - 100) แอสฟัลตท์ีนาํกลบันาํกลบัมาใชแ้อสฟัลตเ์ดิมเนืองจาก

ความเสือมตามอาย ุสวนผสมทีไดค้วรจะใกลเ้คียงกบเกรดของการออกแบบผวิทางเดิม่ ั  

 สารรีจูวิเนตติงอืน ๆ หรือแอสฟัลต์ชนิดอืน ๆ เชน อิมลัชนั หรือ คทัแ่ บค กสามารถนาํมาใชใ้นการ็

ทาํโครงการของรีไซคลิงได ้ 

 การรีไซคลิงของผิวทางแอสฟัลต ์สามารถทีจะทาํในหนา้งานไดโ้ดยใช้เครืองมือ เชน เครืองมือขุด่

ปราบหนา้ทีใชค้วามร้อน (heater- planers) เครืองไถทีใชค้วามร้อน (heater -carry - firer) หรือเครือง    

ตดับดทีใชค้วามร้อน (hot milling machine) กระบวนการกอสร้างจะทาํเสร็จไดใ้นขนัเดียว ความร้อนจะทาํ่

ให้แอสฟัลต์ในผิวทางเกาหลอมตวัจะตอ้งขุดผิวทางทีไมสมบูรณ์ เชน เป็นรอง หรือชนัผิวทีเสือมตามอาย ุ่ ่ ่ ่

และผิวทางทีแตกโดยทาํการขุดออกตามความลึกทีประมาณ 25mm (1นิว) โดย เครืองขุด เครืองไถและ

เครืองบด โดยปกติจะตอ้งนาํมวลรวมใหมและแอสฟัลต์ซีเมนตห์รือสารจูวิเนตติงอืน ๆ มาเติมเขา้ไปในวสัดุ่

ทีนาํกลบัมาใชใ้หมในระหวางการผสม และจึงจะทาํการปูผิวทางใหมและบดทบั่ ่ ่  

6. ขนัตอนการทําผวิแบบเคพซีล (Cape Seal) 

 เคพซีลคือผวิทาง 2 ชนั โดยการทาํผวิแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชนัเดียว (single surface treatment) 

หรือชิพซีล (chip seal) แลว้ฉาบผิวทางแบบสเลอร์รีซีล (sllurry seal) ทบัลงบนผิวทางชนัแรกอีก 1 ชนั 

หรือ 2 ชนั อาจเทียบผิวทางแบบเคพซิลนีไดก้บผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ ั 2 ชนั (double surface 

treatment) และยงัสามารถใช้ทาํไหลทางได้ สําหรับการกอสร้างนันมีขนัตอนการกอสร้างและวิธีการ่ ่ ่         

กอสร้างเชนเดียวกบการทาํผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชันเดียว และการฉาบผิวทางแบบสเลอร์รีซีล่ ่ ั    

ตามลาํดบั  

 6.1 ผิวทางชนัแรกแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชันเดียว ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชนัเดียว คือ         

ผิวทางทีประกอบดว้ยการลาดแอสฟัลตแ์ลว้สาดทบัดว้ยวสัดุหินยอยหรือกรวดยอยชนัเดียวบนพืนทางทีได้่ ่

เตรียมไวต้ามขอ้กาหนดซึงได้ลาดแอสฟัลต์ไพร์มโคท้ไวเ้รียบร้อยแลว้ เพือป้องกนการลืนไถลของผิวทางํ ั

เดิมและป้องกนความชืนรวมทงัอากาั ศทีจะไปทาํลายพืนทางเดิม 

     6.1.1 วสัดุ 

          6.1.1.1 แอสฟัลต ์แอสฟัลตท์ีใชจ้ะตอ้งเป็นประเภทและชนิดดงัตอไปนี่  

6.1.1.1.1 แอสฟัลตซี์เมนต์ AC 60-70 AC 80-100 ตาม มอก. 851-2532 

“มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแอสฟัลตซี์เมนตส์าํหรับงานทาง” 

6.1.1.1.2 คทัแบคแอสฟัลต ์RC3000 RC 800 ทีมีคุณภาพถูกตอ้งตาม 

มอก. 865-2532 “มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมคทัแบคแอสฟัลต”์ หรือ 

6.1.1.1.3 แอสฟัลตอิ์มลัชนั CRS-2  ทีมีคุณภาพถูกตอ้งตาม มอก. 371-

2530 “มาตรฐานผลิตภณัฑ ์  อุตสาหกรรมแคตไอออนิคแอสฟัลตอิ์มลัชนัสาํหรับถนน” 



 4-30 

ตารางท ี4.10 อณหภมิทใีช้ราดแอสฟัลต์ชนิดต่าง ๆุ ู  

ชนิดของแอสฟัลต ์ ชวงของอุณหภูมิทีใชร้าด่  

 C F 

AC 60-70  

AC 80-100 

RC - 3000  

RC - 800  

CRS - 2 

145-175 

140-175 

120-160 

100-120 

50-85 

295-345 

285-345 

250-310 

210-250 

125-185 

 1. กรณีทีทางมีความลาดชนัมาก หรือกรณีทีมีปัญหาแอสฟัลตไ์หลกอนลงหินยอยหรือกรวดยอย ห้ามใช้่ ่ ่

แอสฟัลตอิ์มลัชนั หรือคทัแบคแอสฟัลตช์นิดนนั ๆ 

 2. กรณีทีปริมาณการจราจรมาก หรือไมสามารถปิดการจราจรได้นาน ให้ใช้เฉพาะแอสฟัลต์ซีเมนต ์่

เทานนั่  

 3. กรณีทีอุณหภูมิของผิวทางตาํกวา ่ 15 องศาเซลเซียส ไมควรใช ้่ AC 60-70 และ AC 80-100 หากมี

ความจาํเป็นตอ้งใชอ้าจจะตอ้งใชน้าํมนัผสม 

ตารางท ี4.11 ปริมาณนํามัน (cutter) ทใีช้ 

หินยอยหรือหินกรวด่  

ขนาดทีใชเ้รียก , มิลลิเมตร 

ปริมาณนาํมนัทีใชผ้สม 

ร้อยละโดยปริมาตรแอสฟัลตซี์เมนตที์ 15 C 

19.0 (3-4 นิว)  

12.5 (1/2 นิว)  

9.5 (3/8 นิว) 

ไมเกน ่ ิ 2 

ไมเกน ่ ิ 4 

ไมเกน ่ ิ 4 

 การผสมนาํมนัลงในแอสฟัลตซี์เมนตน์ันในการปฏิบตัิการในสนามตอ้งให้ความร้อนแอสฟัลต

ซีเมนต์ทีอุณหภูมิระหวาง ่ 160-185 องศาเซลเซียส จากนนัใชเ้ครืองสูบ สูบนาํจากถงัเกบนาํมนัไปใสในถ็ ่

บรรจุแอสฟัลต์ของเครืองพนแอสฟัลต์ ค่ ามปริมาณทีไดค้าํนวณไว ้เสร็จแล้วให้เวียนสวนผสมแอสฟัลต์่

ซีเมนตก์บนาํมนัในถงับรรจุแอสฟัลต ์ประมาณ ั 20 นาที จึงนาํไปราดได ้

 ในระหวางทีสูบนาํมนัเติมลงถงัในถงับรรจุแอสฟัลตข์องเครืองพนแอสฟัลตเ์พือผสมกบแอสฟัลต่ ่ ั

ซีเมนตน์นั ตอ้งระมดัระวงัมิใหม้ีประกายไฟเกดขึิ น เชน การจุดไฟ การสูบบุหรี หรือการใชเ้ตาฟู่ ภายในรัศมี ่

15 เมตร จากเครืองพนแอสฟัลต ์เพราะระหวางการผสมนีจะมีไอระเหยของนาํมนัและแอสฟัลตซี์เมนต ์    ซึ่ ่

ติดไฟไดง้ายเกดขึน นอกจากนนัจะตอ้งระมดัระวงัมิให้มีการติดเครืองยนตท์ีมีการสันดาปภายในในบริเวณ่ ิ

ดงักลาวซึงจะทาํใหเ้กดไอเสียทีสามารถจุดไอระเหยนาํมนัใหลุ้กเป็นไฟได้่ ิ  

   6.1.2 หินยอยหรือกรวดยอย หินยอยหรือกรวดยอยต้องสะอาด แข็ง มีความคงทน ่ ่ ่ ่

ปราศจากฝุ่ น ดิน หรือวสัดุไมพึงประสงค์อยางหินยอยหรือหินกรวดยอยคาความสึกหรอตามวิธีการทดลอง่ ่ ่ ่ ่

หาความสึกหรอของมวลรวมอืน ตอ้งไมมีขนาดยาวแบนมากเกนไป และตอ้งมีคุณสมบติัดงันี่ ิ  
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   6.1.2.1 หยาบ โดยใชเ้ครืองทดสอบการสึกหรอ แบบลอสแองเจลีล์ตอ้งไมเกน ร้อย่ ิ

ละ 35 

   6.1.2.2 หินยอยหรือกรวดยอยเมือทดลองตามวิธีการทดลองการหลุดออก ่ ่

(stripping) โดยวิธีทดสอบเพลท (plate test) คาของการ่ หลุดลอกตอ้งไมเกนร้อยละ ่ ิ 20 

   6.1.2.3 หินยอยหรือกรวดยอยเมือทดลองตามวิธีการทดลองคาดัชนีความแบน ่ ่ ่

(flakiness index)    คาดชันีความแบนตอ้งไมเกนร้อยละ ่ ่ ิ 35 

   6.1.2.4 ในกรณีทีใชก้รวดยอย สวนทีคา้งตะแกรงขนาด ่ ่ 4.75 mm. ของกรวดยอยแต่ ่

ละขนาด เมือทดลองตามวิธีการทดลองร้อยละทีแตกของกรวดโม ตอ้งมีหนา้แตกเพราะการยอยเป็น   จาํนวนไม่ ่ ่

นอ้ยกวาละ ่ 75 โดยมวล 

   6.1.2.5 หินยอยหรือกรวดยอยเมือทดลองตามวิธีการทดลองหาความคงทน ่ ่

(soundness) ของมวลรวมโดยใชโ้ซเดียมซลัเฟตจาํนวน 5 รอบ สวนทีไมคงทนตอ้งไมเกนร้อยละ ่ ่ ่ ิ 5 

  6.1.3 สารเคลือบหินยอยหรือกรวดยอย สารทีใชเ้คลือบผิวหินยอยหรือกรวดยอย         ่ ่ ่ ่ (per-

coating material) อาจเป็นนาํมนักาดหรือนาํมนัดีเซลซึงเป็นเกรดทีใชก้นทวัไป๊ ั  

 6.2 ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย ขนาดของหินยอยหรือกรวดยอย สําหรับผิวแบบเซอร์เฟซทรีต่ ่ ่ ่

เมนต ์ให้เป็นไปตามตารางที 4.9 

ตารางท ี4.12 ขนาดของหินย่อยหรือกรวดย่อย 

ขนาดทีใชเ้รียก ปริมาณผานตะแกรง ร้อยละโดยมวล่  

mm. 25.0 mm. 19.0 

mm. 

12.5 

mm. 

9.5 

mm. 

4.75 

mm. 

2.36 

mm. 

1.18 

mm. 

19.0 (3-4 นิว) 12.5 

(1/2 นิว) 

9.5 (3/8 นิว) 

100 90-100 

100 

0-30 

90-100 

100 

0-8 

0-30 

90-100 

- 

0-4 

0-30 

0-2 

0-2 

0-8 

0-0.5 

0-0.5 

0-2 

 6.3 การเลือกใชข้นาดของหินยอยหรือกรวดยอให้ปฏิบติัดงันีคือ ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์    ชนั่ ่

เดียว ให้ใชข้นาด 12.5 mm. (1/2 นิว) 

 6.4 ปริมาณวสัดุทีใชโ้ดยประมาณ ปริมาณของหินยอยหรือกรวดยอย และแอสฟัลต์โดยประ่ ่ มาณตาม 

ตารางที 4.10 

ตารางท ี4.13 ปริมาณวัสดทใีช้โดยประมาณุ  

ขนาดทีใชเ้รียก mm. (นิว) 

หินยอยหรือกรวดยอย กโลกรัมตอตารางเมตร่ ่ ิ ่  

แอสฟัลตที์อุณหภมิู 15 C 

แอสฟัลตซี์เมนต ์ลิตรตอตารางเมตร่  

คทัแบแอสฟัลต ์ลิตรตอตารางเมตร่  

แอสฟัลตอิ์มลัชนั ลิตรตอตารางเมตร่  

19.0 (3/4) 

16-22 

 

0.8-2.1 

1.0-2.6 

1.2-3.3 

12.5(1/2) 

12-18 

 

0.6-1.5 

0.7-1.9 

0.9-2.3 

9.5(3/5) 

7-11 

 

0.4-0.1 

0.4-1.2 

0.5-1.5 
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 6.5 ในการออกแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต ์ปริมาณแอสฟัลตที์ใชจ้ะกาหนดไวเ้ป็นมาตรฐานทีอุณหภูมิ ํ

15 องศาเซลเซียส ในการทาํผิวเมือจะราดแอสฟัลตท์ีอุณหภูมิตาง ๆ ่ (ตามตารางที 4.7) จะตอ้งคาํนวณเป็น

ปริมาตรทีอุณหภูมิทีใช้ราด โดยใช้ตารางที 4.11 สําหรับแอสฟัลตซี์เมนต์ และคทัแบคแอสฟัลต์ทีมีความ

ถวงจาํเพาะที ่ 15 อุณหภูมิเซลเซียส ตงัแต ่ 0.966-1.076 และตารางที 4.12 สําหรับแอสฟัลตอิ์มลัชนั การ

คาํนวณปริมาตรของแอสฟัลตที์ใชอุ้ณหภูมิตาง ๆ คาํนวณไดด้งัตอไปนี่ ่  

 ปริมาตรหรืออตัราการราดแอสฟัลตท์ีอุณหภูมิทีใชร้าด = ปริมาตรหรืออตัราการราดแอสฟัลตท์ีอุณหภูมิ 

15 องศาเซลเซียส คูณดว้ยคาปรับปริมาตรทีอุณหภูมิทีใชร้าด่  

ตารางท ี4.14  ค่าปรับปริมาตรแอสฟัลต์ซีเมนต์ และคัทแบคแอสฟัลต์ ตามอณหภมิต่าง ๆุ ู  

อุณหภูมิ C คาปรับปริมาตร่  อุณหภูมิ C คาปรับปริมาตร่  อุณหภูมิ C คาปรับปริมาตร่  

15 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

36 

39 

42 

45 

48 

51 

54 

57 

60 

63 

66 

69 

72 

75 

78 

1.000 

0.998 

0.996 

0.994 

0.993 

0.991 

0.989 

0.987 

0.985 

0.983 

0.981 

0.979 

0.978 

0.976 

0.974 

0.972 

0.970 

0.968 

0.967 

0.965 

0.963 

0.961 

81 

84 

87 

90 

93 

96 

99 

102 

105 

108 

111 

114 

117 

120 

123 

126 

129 

132 

135 

138 

141 

144 

0.959 

0.957 

0.956 

0.954 

0.952 

0.950 

0.948 

0.946 

0.945 

0.943 

0.941 

0.939 

0.937 

0.936 

0.934 

0.932 

0.930 

0.928 

0.927 

0.925 

0.923 

0.921 

147 

150 

153 

156 

159 

162 

165 

168 

171 

174 

177 

180 

183 

186 

189 

192 

195 

198 

201 

204 

0.920 

0.918 

0.916 

0.914 

0.913 

0.911 

0.909 

0.907 

0.905 

0.904 

0.902 

0.900 

0.899 

0.897 

0.895 

0.893 

0.892 

0.890 

0.888 

0.886 
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ตารางท ี4.15 ค่าปรับปริมาตรแอสฟัลต์อมิัลชันตามอณหภมิต่าง ๆุ ู  

อุณหภูมิ C คาปรับปริมาตร่  อุณหภูมิ C คาปรับปริมาตร่  อุณหภูมิ C คาปรับปริมาตร่  

15 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

36 

39 

42 

45 

48 

1.000 

0.999 

0.997 

0.996 

0.995 

0.993 

0.992 

0.991 

0.989 

0.988 

0.987 

0.985 

51 

54 

57 

60 

63 

66 

69 

72 

75 

81 

81 

84 

0.984 

0.983 

0.981 

0.980 

0.979 

0.978 

0.976 

0.975 

0.974 

0.971 

0.971 

0.970 

87 

90 

93 

96 

99 

102 

105 

108 

111 

114 

117 

120 

0.969 

0.967 

0.966 

0.965 

0.964 

0.962 

0.961 

0.960 

0.959 

0.956 

0.956 

0.955 

7. ผวิทางชันทสีองสเลอร์รีซีล 

 การทาํสเลอร์รีซีล (slurry seal) คือการฉาบผิวทางเดิม หรือทาํผิวทางบนพืนทีไดท้าํไพร์มโคท้        

ไวแ้ล้ว สวนผสมประกอบดว้ยมวลรวมทีไดส้วนขนาดคละ ่ ่ (well graded) กบแอสฟัลต์อีมลัชนัและนํั

รวมทงัวสัดุตวัเดิม (mineral filler) เชน ปูนซีเมนตห์รือขาว และอาจใชส้ารผสมเพิ่ มเพือให้แอสฟัลต์อิมลัชนั

แตกตวัเร็วขึนหรือช้าลง การทาํสเลอร์รีซีลมีจุดประสงคเ์พือบาํรุงรักษาผิวทางเดิมหรือเป็นผิวของไหลทาง่

ไดด้ว้ย 

      7.1 วสัดุ ประกอบดว้ย 

  7.1.1 วสัดุแอสฟัลตอี์มลัชนัซึงไดแ้ก ่ CSS-1 หรือ CSS-1h จะตอ้งมีคุณสมบติัถูกตอ้งตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

  7.1.2 วสัดุสารผสมเพิมทาํให้แอสฟัลต์อีมนัชันแตกตวัเร็วขึนหรือช้าลงหรือใช้เพือให้

แอสฟัลตเ์คลือบมวลรวมดียิงขึน ปริมาณทีใชต้อ้งพอเหมาะ เพือเปิดการจราจรไดภ้ายในเวลาทีตอ้งการ วสัดุ

สารผสมเพิมนีจะใชห้รือไมใชก้แลว้แตการออกแบบ่ ็ ่  

  7.1.3 นาํตอ้งใสสะอาดและปราศจากสิงเจือปนทีจะทาํให้เกดผลเสียตอวสัดุผสมิ ่  

สเลอร์รีซีล 

  7.1.4 มวลรวมทีตอ้งเป็นหินโมถา้จาํเป็นอาจใช้หินโมผสมทรายแตจะใช้ทรายไดไ้มเกน  ่ ่ ่ ่ ิ

ร้อยละ 50 ของนาํหนกัมวลรวมทงัหมดและทรายนนัจะตอ้งมีคาดูดซึมนาํไมเกนร้อยละ ่ ่ ิ 1.25 สําหรับผิวทาง

ทีมีปริมาณการจราจรเฉลีย  (ADT) เกนกวา ิ ่ 500 คนัตอวนัให้ใชม้วลรวมทีเป็นหินโมเทานนั มวลรวมนีตอ้ง่ ่ ่

แข็งคงทนสะอาดปราศจากดินหรือวสัดุไมพึงประสงคอ์ยางอืนตอ้งมีคุณสมบตัิตามขอ้กาหนดตอไปนี่ ่ ํ ่  
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   7.1.4.1 หินโมหรือทรายเมือทดลองตามวธีิการทดลองหาคาเทียบเทา่ ่ ่ ทราย  

(Sand Equivalent) 

   7.1.4.2 หินโมเมือทดลองตามวิธีการทดลองหาความสึกหรอของมวลรวมหยาบ  ่

โดยใชเ้ครืองลอสแองเจลีส จะตอ้มีคาไมเกน ่ ่ ิ 35 (ใหท้ดลองเกรด D) 

   7.1.4.3 มวลรวมตอ้งมีขนาดคละตารางที 4.13 

  7.1.5 วสัดุตวัเดิม (mineral filler) เป็นสวนหนึงของส่ ่วนผสมมวลรวม ตอ้งใชใ้นปริมาณ  

น้อยทีสุดเทาทีจาํเป็น และจะใช้เมือตอ้งการปรับปรุงให้มีความสามารถทาํงานได ้หรือมีขนาดคละได้ตาม่

ขอ้กาหนด เชน ปูนซีเมนต ์ปูนขาวํ ่  

      7.2 ขนาดของหินปริมาณแอสฟัลตท์ีใชแ้ละอตัราการฉาบเป็นไปตามตารางที 4.13 

ชนิดของสเลอร์รีซีล        2        3 

ขนาดของตะแกรง (mm) ผานตะแกรงร้อยละ่  

9.5     (3/8 นิว) 

4.75    (เบอร์ 4) 

2.36    (เบอร์ 8) 

1.18    (เบอร์ 16) 

0.600   (เบอร์ 30) 

0.300   (เบอร์ 50) 

0.150   (เบอร์ 100) 

0.075   (เบอร์ 200) 

    100 

90-100 

65-90 

45-70 

30-50 

18-30 

10-21 

 5-15 

        100 

     70-90 

     45-70 

     28-50 

     19-35 

     12-25 

      7-18 

      5-15 

กากของแอสฟัลต ์ร้อยละ โดยนาํหนกัของหินแหง้ 7.5-13.5 6.5-12.0 

อตัราการปูฉาบเป็นนาํหนกัของสวนผสมสเลอร์รีซีล ่ Kg/ตารางเมตร 6.1-.3 9.3-14.6 

      7.3 ชนิดของสเลอร์รีซีล 

  7.3.1 สเลอร์รีซีล ชนิดที  2 ใชฉ้าบบนผิวทางชนัแรก ทีใชหิ้นยอยหรือหินกรวดยอยขนาด ่ ่

12.5 mm. (1/2 นิว) ตามตารางที 4.9 โดยการฉาบครังเดียว ใหมี้ปริมาณสวนผสมสเลอร์รีซีลตามตาราง     ที ่

4.13 

  7.3.2 สเลอร์รีซีล ชนิดที 3 ใช้ฉาบผิวทางชนัแรก ทีใช้หินยอย่ หรือกรวดยอยขนาด ่ 19.0 

mm. (3/4 นิว) ตามตารางที 4.9 โดยแบงการฉาบเป็น ่ 2 ครัง ให้มีปริมาณสวนผสมสเลอร์รีซีลรวมทงัหมด ่

ตามตารางที 4.13 
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      7.4 การออกแบบสวนผสมสเลอร์รีซีล่  

  7.4.1 การออกแบบสวนผสมจะใชวิ้ธีของ ่ The Asphalt Institute Manual Series No.19; 

March 1979 โยวิธีหาคา ่ C.K.E. (Centrifuge Kerosene Equivalent Test) และมาตราฐาน ASTM      

Designation : D 3910-80 a Volume 0403; ปี 1984 “Standard Practices for Design , Testing , and 

Construction of Slurry Seal” 

  7.4.2 คุณภาพของวสัดุทีจะใชผ้สมจะตอ้งผา่ นการทดลองคุณภาพให้ใชไ้ดแ้ลว้การออกแบบ

สวนผสมจะตอ้งให้เหมาะสมสภาพปริมาณการจราจร สภาวะอากาศการบมและการใชง้าน่ ่  

  7.4.3 คุณสมบติัของสเลอร์รีซีล มีคุณสมบติัดงัตอไปนี่  

   7.4.3.1 สเลอร์รีตอ้งไมขน้หรือเหลวมากเกนไป การไหลอยรูะหวาง ่ ิ ่ ่ 20-30 mm. 

   7.4.3.2 สเลอร์รีตอ้งมีการกอตวัเริมตน้ไมเกน ่ ่ ิ 12 ชวัโมง 

   7.4.3.3 เวลามนการบมไมเกน ่ ่ ิ 24 ชวัโมง 

   7.4.3.4 คาสูญเสียจากการสึกหรอรองทางเปียกไมมากกวา ่ ่ ่ ่ 800 กรัม 

ตอตารางเมตร่  

   7.4.3.5 เวลาทีเปิดให้การจราจรผาได้่ aกาหนดให้เหมาะสมกบสภาพความจาํเป็นในํ ั

สนาม 

7.5 วิธีการกอ่ สร้าง เมือได้ตรวจสอบเครืองจักรเครืองมือ อุปกรณ์ตาง ๆ และเตรียมพืนทีทีจะ      ่

กอสร้างแลว้กสามารถทาํการกอสร้างดงันี่ ่็  

  7.5.1 การกอสร้างผิวแบบเซอร์เฟซทรีตเมนตช์นัเดียว คือการราดแอสฟัลต ์่ 1 ครัง และ    โรย

หินยอยหรือกรวดยอยทบัหนา้ ่ ่ 1 ครัง แลว้บดทบัใหแ้นน โดยดาํเนินการดงัตอไปนี่ ่  

   7.5.1.1 ใชเ้ครืองพนแอสฟัลต์ ราดแอสฟัลต์ตามอุณหภูมิทีกาหนดไวต้ามตารางที ่ ํ

4.7 ในอตัราทีกาหนด ํ (ปริมาณแอสฟัลตที์ใชร้าดตอ้งมีการทดลอง ออกแบบ และกาหนดให้ํ ) 

   7.5.1.2 เมือพนแอสฟัลตแ์ลว้ ใหโ้รยหินยอยหรือกรวดยอยปิดทบัแอสฟั่ ่ ่ ลตท์นัทีตาม

ปริมาณทีกาหนด ถา้ในพืนทีบางสวนไมมีหินยอยหรือกรวดยอยปิดทบัหนา้ หรือหินยอยหรือกรวดยอยไมเรียงํ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

กอนสมาํเสมอ ให้ใชค้นตกัสาดหรือเกลียชวยทนัที จนหินยอยหรือกรวดยอยเรียงกอนติดกนแนนสมาํเสมอ้ ่ ่ ่ ้ ั ่  

   7.5.1.3 ในกรณีทีราดแอสฟัลตค์รังละครึงความกวา้งของถนน ในการราดแอสฟัลต์

ครึงถนนแรกการโดยหินยอยหรือกรวดยอย ให้โรยเวน้ไว ้่ ่ 100 หรือ 150 mm. เขา้มาจาขอดา้นในของแอสฟัลต์

ทีราดเพอืให้แอสฟัลตจ์ากการราดแอสฟัลต์ในอีกครึงถนนทีเหลือเขา้มาซ้อนทบับนพืนทีทีเวน้ไวนี้ ทงันีเพือจะ

ไดป้ริมาณแอสฟัลตที์ถูกตอ้งและสมาํเสมอทวัพืนที ในกรณีทีใชห้วัฉีดชนิดพิเศษทีริมทอพนแอสฟัลตด์า้นนอ่ ่

สุดซึงหัวฉีดพิเศษนีจะทาํให้มีปริมาณแอสฟัลตที์พนออกมาสมาํเสมอเทากบปริมาณแอสฟัลตด์า้นในแลว้กให่ ่ ั ็

โรยหินยอยหรือ  กรวดยอยเต็มความกวา้งของพืนทีทีราดแอสฟัลตไ์ด้ แตทงันีหั่ ่ ่ วฉีดชนิดพิเศษทีนาํมาใชต้อ้ง

ผานการตรวจสอบความสมาํเสมอของการราดแอสฟัลตต์ามขวาง่  
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   7.5.1.4 ในขณะทีกาลงัโรยหินยอยหรือกรวดยอยปิดทบัแอสฟัลต์ให้ใช้รถบดลอ้ํ ่ ่

ยางบดทบัตามใหเ้ตม็ผวิหนา้ทนัที ประมาณ 2-3 เทียว 

   7.5.1.5 รถบดลอ้ยางทีใชต้อ้งมีจาํนวนอยางนอ้ย ่ 2 คนั และหากใน 1 ชวัโมง     ทาํ

ผิวทางไดเ้กน ิ 500 เมตร สําหรับ 1 ชองทางจราจรแลว้ จะเพิมรถบดลอ้ยางอีกไมน้อยกวา ่ ่ ่ 1 คนั จาํนวนรถ

บดลอ้ยางทีเพิมใหอ้ยูในดุลพินิจของนายชางผูค้วบคุมงาน่ ่  

   7.5.1.6 หลงัจากทีรถบดลอ้ยางบดทบัเต็มหนา้ผิวทางประมาณ 2-3 เทียวแลว้ ให้

ใช้เครืองเกลียหินเกลียหินยอยหรือกรวดหินยอยทีเหลือคา้งซ้อนกนอยูให้กระจายลงบนสวนทีขาด จนหิน่ ่ ั ่ ่

ยอยหรือ  กรวดยอยปิดทบัผิวหนา้แอสฟัลตส์มาํเสมอ และตอ้งใหไ้มมีหินยอยหรือกรวดยอยทีติดแอสฟัลต ์  ่ ่ ่ ่ ่

อยแูลว้หลุดออกการเกลียนีใหเ้กลียเตม็หนา้ประมาณ ่ 2 เทียว 

   7.5.1.7 ให้ใชร้ถบดลอ้ยางบดทบัตอไปอีก จรกระทงัหินยอยหรือกรวดยอยฝังตวั่ ่ ่

ลงไปในเนือแอสฟัลตเ์ป็นอยางดีมีลกัษณะผิวทีสมาํเสมอ  และแอสฟัลตที์ใชน้นัแขง็ตวัหรือแตกตวัเรียบร้อ่

แลว้ 

   7.5.1.8 ในบางกรณีทีจาํเป็นอาจใช้รถบดทบัลอ้เหล็ก 2 ลอ้ ชนิดขบัเคลือนด้วย 

ตวัเองขนาด 4-6 ตนั บดทบัเป็นครังสุดทา้ยได ้โดยบดทบัให้เต็มหนา้ไมเกน ่ ิ 2 เทียว และตอ้งไมทาํให้หิน่

ยอยหรือกรวดยอยแตก ทงันีใหอ้ยูในดุลยพินิจของนายทหารชางผูค้วบคุมงาน่ ่ ่ ่  

   7.5.1.9 ใหปิ้ดการจราจรไวใ้ห้นานทีสุดเทาทีจะทาํได ้หากสามารถเบียงการจราจร่

ไมให้ผานพื่ ่ นทีทีกอสร้างผวิทางได ้แตถา้ไมสามารถปิดการจราจรได ้กให้ควบคุมความเร็วของการจราจรที่ ่ ่ ็

ผานไมเกน ่ ่ ิ 30 กโลเมตรตอชวัโมง เป็นเวลาอยางนอ้ย ิ ่ ่ 24 ชวัโมง 

   7.5.1.10 หลงัจากแอสฟัลต์ยึดหินยอยหรือกรวดยอยแนนและแห้งดีแล้ว ให้ใช้่ ่ ่

เครืองกวาดฝุ่ นหรือเครืองมืออืนใดทีเหมาะสม กาจดัหินยอยหรือกรวดยอทีอาจหลงเหลืออยูบนผิวทางออกํ ่ ่ ่

ใหห้มดโดยไมทาํใหหิ้นยอยหรือกรวดยอยทีติดแนนแลว้หลุดออก่ ่ ่ ่  

        7.5.2 การกอสร้างผวิแบบสเลอร์รีซีล่  

   7.5.2.1 ราดแอสฟัลตอี์มีลชนั CSS-1 หรือ -1h ทีผสมนาํในอตัราสวน ่ 1 : 1 ลงบน

ผิวทางชนัแรกดว้ยอตัราไมน้อยกวา ่ ่ 0.6 ลิตร ตอ ตารางเมตร โดยวิธีฟ็อกสเปร์ ่ (Fog Spray) หลงัจากนนั  

จึงดาํเนินการฉาบผวิสเลอร์รีซีลตอไป่  

   7.5.2.2 ดาํเนินการฉาบผวิสเลอรืรีซีลทบับนผวิทางขนัแรกสาํหรับผิวทางชนัแรกที

กอสร้างใหม การฉาบผิวสเลอร์รีซีลทบัควรดาํเนินการภายใ่ ่ นระยะไมน้อยกวา ่ ่ 4 วนั และไมมากกวา ่ ่ 4 

สัปดาห์ ฉะนนัการาดแอสฟัลต์อีมลัชนัแบบฟ็อกสเปรยค์วรดาํเนินการภายในระยะเวลาทีเหมาะผสมกอน่

ฉาบผวิสเลอร์รีซีล 

   7.5.2.3 กอนทีจะฉาบผิวสเลอร์รีซีลให้ทําความสะอาดผิวทางทีจะฉาบผิว        ่

เลอร์รีซีลทบัดว้ยเครืองกวาดฝุ่ น และถา้จาํเป็นให้ใชน้าํลา้งเพือกาจดัวสัดุทีหลุดหลวมสิงสกปรกตาง ๆ ออํ ่

ใหห้มด 
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   7.5.2.4 กอนฉาบผวิสเลอร์รี ถา้ผิวทางทีจะฉาบนนัแห้งให้พนนาํลงไปแตเพียง บาง่ ่ ่

ๆ พอเปียกชืนเทานนั อยาให้มีนาํขงับนผวิทางทีฉาบทบั่ ่  

   7.5.2.5 สวนผสมของสเลอร์รี เมือฉาบบนผิวทา่ งแลว้ตอ้งมีสวนผสมคงทีตาม่

ตอ้งการ 

   7.5.2.6 วสัดุทีผสมแลว้ตอ้งกระจายอยางสมาํเสมอในเครืองฉาบ และมีปริมาณมา่

พอตลอดตามความกวา้งทีตอ้งเวลา เพอืให้ฉาบไดก้าร 

   7.5.2.7 วสัดุทีผสมแลว้ต้องไมเป็นกอง ไมเป็นกอน หรือมีหินทีไมถูกผสมกบ่ ่ ้ ่ ั

แอสฟัลต ์แอสฟัลตอี์มลัชนัตอ้งไมมีการแยกตวัระหวางแอสฟัลตอี์มลัชนัและสวนละเอียดออกจากหินหยาบ ่ ่ ่

ตอ้งไมมีหินหยาบตกอยสูวนลางของกองวสัดุผสม ถา้มีในกรณีดงักลาวเกดขึนจะตอ้งตกัวสัดุผสมนีออกจาก่ ่ ่ ่ ่ ิ

ผวิทาง  

   7.5.2.8 ตอ้งไมมีรอยขีด เชนอาจเกดจากหินกอนใหญเกนไปปรากฏให้เกบบนผิว่ ่ ิ ้ ่ ิ ็

ทางทีฉาบเรียบร้อยแลว้ ถา้เกดกรณีเชนนีตอ้งทาํการตกแตง และแกไขให้เรียบร้อย ผูค้วบคุมงานอาจสังให้ิ ่ ่ ้

ใชต้ะแกรงรอนมวลรวมกอนนาํมาผสม่ ่  

   7.5.2.9 ขอ้กาหนดของรอยตอ รอยตอตามยาวหรือตามขวาง รอยตอตามขวางตอ้งํ ่ ่ ่

ไมเ้ป็นสันนูนสูงเกนไปหรือมองเห็นชดัเจนดูไมเรียบร้อย ถ้ิ ่ าเกดกรณีดงักลาวเชนนีจาํเป็นตอ้งใชก้ระสอบิ ่ ่

ลากหรือเครือง ลากชนิดอนื ตอ้งไดรั้บความเห็นจากผูค้วบคุมงานเสียกอน่  

   7.5.2.10 ขอ้กาหนดของการฉาบด้วยมือ ในกรณีเครืองฉาบทาํการฉาบไมได ้ํ ่

เพราะสถานทีจาํกด การใชเ้ครืองฉาบดว้ยมือ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมั งานเสียกอน่  

   7.5.2.11 ในการฉาบผิวสเลอร์รีซีล ชนิดที 2 หรือการฉาบผิวสเลอร์รีซีลชนิดที 3 

ครังที 1 แล้ว  ให้บดทบัดว้ยรถบดล้อยางชนิดขบัเคลือน ได้ดว้ยตวัเอง เต็มผิวหน้าไมน้อยกวา ่ ่ 5 เทียว      

โดยเริมบดทบัไดเ้มือไมมีสวนผสมสเลอร์รีติดลอ้รถบด แตต้่ ่ ่ องไมขา้มวนั่  

  สาํหรับการฉาบผวิสเลอร์รีซีล ชนิดที 3 ครังที 2 นนั ใหด้าํเนินการฉาบผิวโดยเร็วทีสุดเทาที่

จะสามารถทาํไดแ้ตไมต้อ้งไมนานกวา ่ ่ ่ 4 สัปดาห์ หลงัจากการฉาบผวิครังที 1 เสร็จเรียบร้อยแลว้ การฉาบผิว

ครังที 2 นี โดยปกติไมตอ้งบดทบั่  

  การบมให้บมผิ่ ่ วสเลอร์รีซีลไวร้ะยะเวลาหนึงกอนเปิดให้การจราจรผานจนกวาผิวสเลอร์รี่ ่ ่

ซีลจะแตกตวัโดยสมบูรณ์ แล้วจึงเปิดให้การจราจรผาน บริเวณทีมีความจาํเป็นตอ้งให้การจราจรผาไดก้อน ่ ่ ่

เชน ทางแยก ทางเชือม กอาจใช้ทรายหรือฝุ่ นสาดทบัได้ ให้ตรวจสอบการแตกตวั ของแอสฟัลต์อีมลัชั่ ็ น    

ในสเลอร์รีซีล โดยดูการเปลียนสีของสวนผสมจากสีนาํตาลเป็นสีดาํและปราศจากนาํสวนผสมหนึง สามา่ ่

ตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษซับนาํบนผวิสเลอร์รีซีลถา้ไมมีนําเหลือปรากฏใหเ้ปิดการจราจรไดโ้ดยปกติ   ่

ไมควรเกน ่ ิ 3 ชวัโมง 
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ข้อแนะนํา  

 1. ผวิแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต ์

  1.1 เนืองจากคทัแบคแอสฟัลต์ติดไฟไดง้าย จะตอ้งระมดัระวงัมิให้เปลวไฟหรือแกสจาก่ ๊

ภายนอกมาถูกไดท้งัในขณะตม้คทัแบคแอสฟัลต ์หรือขณะทาํการราดคทัแบคแอสฟัลต ์

  1.2 การขนสงอีมลัซิไฟด์แอสฟัลต ์โดยเฉพาะในการขนขึนขนลง ตอ้งระมดัระวงัไมให้ถงั่ ่

บรรจุอีมลัซิไฟด์แอสฟัลตไ์ด้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงมาก เพราะอาจทาํให้อีมลัซิไฟด์แอสฟัลต์แตก

ตวั 

  1.3 กอนใชอี้มลัซิไฟด์แอสฟัลตท์ีบรรจุถงัเกบตงัรอไวน้าน ๆ ควรกลิงถงัไปมาอยางนอ้ย่ ็ ่

ดา้นละ 5 ครัง เป็นประจาํ สัปดาห์ละ 1 ครัง โดยเฉพาะเมือกอนบรรจุลงเครืองราดแอสฟัลตท์งันีเพือใ่ ห้อีมลั

ซิไฟดแ์อสฟัลตมี์ลกัษณะเดียวกนทวัถึงั  

  1.4 ทุกครังทีบรรจุแอสฟัลต์ลงในเครืองราดแอสฟัลต์ ควรใช้ให้หมดและลา้งเครืองราด

แอสฟัลตด์ว้ยโดยเฉพาะทีทอพนแอสฟัลต์ เพราะมิฉะนนัแอสฟัลตช์นิดอิมลัซิไฟด์แอสฟัลตจ์ะเกาะติดแนน ่ ่ ่

ทาํให้ไมสะดวกในการทาํงานวนัตอไป แ่ ่ ละเป็นการป้องกนไมให้ถงับรรจุแอสฟัลตใ์นเครืองราดแอสฟัลต์ั ่

ถูกกรดในอิมลัซิไฟดแ์อสฟัลตบ์างชนิดกดทะลุเสียหายได ้ถา้เปิดถงับรรจุอีมลัซิไฟด์แอสฟัลตอ์อกใช้ควรใช้ั

ให้หมดถงั หรือตอ้งปิดฝาอยางดีมิฉะนันนาํในถงัจะระเหยได ้ทาํให้แอสฟัลตแ์ตกตวัออกจากอีมลัซิไฟด่

แอสฟัลต ์และหมดคุณภาพการเป็นอีมลัซิไฟดแ์อสฟัลตไ์ด ้

  1.5 ในภาชนะใด ๆ กตามไมวาจะเป็นถังหรือเครืองราดแอสฟัลต์ ถ้าใช้อีมลัซิไฟด์็ ่ ่

แอสฟัลต์ ชนิดแอนไอออนิคอีมลัชัน (anionic emulsion) แลว้ จะเปลียนใช้ชนิด แคทไอออนิคอีมลัชนั 

(cationic emulsion) จะตอ้งทิงของเกาและ่ ใชน้าํลา้งภาชนะหรือถงันาํใหส้ะอาดเสียกอนทงันีหมายรวมถึงก่

เปลียนจากใชแ้คทไอออนิคอีมลัชนัเป็นแอนไอออนิคอีมลัชนัดว้ย 

 2. ผวิแบบสเลอร์รีซีล 

  2.1 การขนสงแอสฟัลตอี์มลัชนั ในกรณีเป็นถงัทรงกระบอก โดยเฉพาะการขนขึน และขน่

ลงตอ้งระมดัระวงัไมให้ถงับรรทุกแอส่ ฟัลตอิ์มลัชนัไดรั้บการกระทบกระเทือนรุนแรงมากเพราะอาจจะทาํ

ใหแ้อสฟัลตอี์มลัชนัแตกตวั 

  2.2 กอนใชแ้อสฟัลตอี์มลัชนัทีบรรจุถงัเกบรอไวน้าน ๆ ควรกลิงถงัไปมาอยางนอ้ย ดา้นละ ่ ็ ่

5 ครัง กอนบรรจุในเครืองผสมสเลอร์รีซิล ทงันีเพอืให้แอสฟัลตม์ีลกัษณะเดียวกนอยา่ ั ่ งทวัถึง 

  2.3 ทุกครังทีทาํการผสมสเลอร์รีเสร็จแลว้ ควรล้างเครืองผสมนาํใหส้ะอาด มิฉะนนัจะม

แอสฟัลตเ์กาะติดแนนในเครือง ทาํใหไ้มสะดวกในการทาํงานวนัตอไป่ ่ ่  

  2.4 เมือเปิดถงับรรจุแอสฟัลต์อีมลัชันออกใช้ ควรใช้ให้หมดถงัหรือตอ้งปิดฝาอยางดี่

มิฉะนนันาํในถงัจะระเหยได ้ซึงจะทาํใหแ้อสฟัลตอี์มลัชนัหมดสภาพเป็นแอสฟัลตอี์มลัชนัได ้
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8. การออกแบบโครงสร้างของผวิอ่อนตัวสําหรับถนน และ พืนทเีกบ็ของเปิด 

 8.1 ความตอ้งการในการบดทบั  (Compunction requirements) 

     8.1.1 พืนฐานทาง (Subgrades) 

   8.1.1.1 กรณีปกติ ถา้สามารถทาํไดข้อแนะนาํวาควรบดทบัให้ไดค้วามแนน ่ ่ 90% 

สาํหรับวสัดุมีการยดึเกาะตวั (ดิน Cohesive) และ 95% สาํหรับ วสัดุทีมีการยดึเกาะไมดี ่  

(ดิน Cohesionless)  

   8.1.1.2 ระยะ 6 นิว ขา้งบนของพืนฐานทางควรไดท้าํการบดทบัให้ไดม้ากทีสุด

เทาทีสามารถทาํไดด้ว้ยเครืองมือและเวลา่ ทีมี แตตอ้งมีความแนนไมนอ้ยกวา ่ ่ ่ ่ 90% ของวสัดุทีการยึดเกาะตวั

ไมดี ่ (Cohesionless)  

     8.1.2 วสัดุเลือกสรร ทาํการบดเชนเดียวกบขอ้ ่ ั 8.1.1.2 ขา้งบน 

     8.1.3 ชนัรองราก การบดทบัทีแนะนาํคือ 95% สําหรับวสัดุมีการยึดเกาะตวัดี (Cohesive) 

และ 100% สาํหรับวสัดุ ทีการยดึเกาะตวัไมดี ่ (Cohesionless)  

     8.1.4 ชนัราก ควรบดทบัให้มากทีสุด แตตอ้งไมนอ้ยกวา ่ ่ ่ 95% สําหรับวสัดุ ทียึดเกาะตวั 

กนดี ั (Cohesive) และ 100% สาํหรับวสัดุทีมีการยดึเกาะตวัไมดี ่ (Cohesionless)  

8.2 คา ่ CBR. ทีใชอ้อกแบบของวสัดุเลือกสรรและชนัรองราก 

     การเลือกสรรคา ่ CBR. สําหรับวสัดุเลือกสรรมีอยูสมบูรณ์แลว้ในตาราง ่ 4.14 ขา้งลางนี ่

เป็นคาสูงสุดทีไดแ้นะนาํและยอมให้ใชไ้ด้่  

ตารางท ี4.16 Recommended maximum permissable value 

Maximum 

Design 

Gradation reequiremets 

% passing 

Maximum 

Design 

Material CBR **Size 

in 

No.10 

sieve 

No.200 

sieve 

Liquid 

limit 

Plasticity 

Index 

Subbase 50 

Subbase 40 

Subbase 30 

Select 

materias 20 

2 

2 

2 

 

3 

50 

80 

100 

 

- 

15 

15 

15 

 

- 

25 

25 

25 

 

35 

5 

5 

5 

 

12 

**Suggested limits 

         ความหนานอ้ยทีสุดทีแนะนาํสาํหรับชนัวสัดุเลือกสรรและชนัรองราก  จะตอ้งไมนอ้ยกวา ่ ่ 4 นิว  

 

 



 4-40 

 8.3 การเลือกคา ่ CBR. ออกแบบสาํหรับชนัราก 

     8.3.1 จากประสบการพบวา วสัดุทีมีคุณภาพดีเทานนั เหมาะทีจะใชใ้นชนัรากของการทาํผิว่ ่

ชนิดออนตวั อยางไรกตามการกอสร้างในยุทธบริเวณอาจมีความจาํเป็นทีจะตอ้งใชว้สัดุชนัราก่ ่ ็ ่ ทีมีคา ่ CBR ตาํ

เชน ่ CBR.50 กได ้แตวสัดุชนัอืน ๆ กควรให้มีความสอดคลอ้งกนเมือตอ้งการใชช้นัราก ็ ่ ็ ั CBR.50 ดงัทีให้ไวใ้น

ตาราง 4.14  

     8.3.2 ตาราง 4.14 ไดใ้หค้า ่ CBR. ทีแนะนาํไวส้าํหรับชนัรากชนิดตาง ๆ ่  

 8.4 ความหนาอยางนอ้ยทีสุดของผิวและชนัราก ความ่ หนาอยางนอ้ยทีสุดทีแนะนาํของผิวและ     ชนั่

ราก ดูไดจ้ากตาราง 4.15  

ตารางท ี4.17 RECOMMENDED MINIMUM THICKNESS OF PAVEMENT AND BASE 

 Equivalent 18,000 lb 100 CBR BASE 80 CBR BASE 50 CBR BASE 

Line no single-axle, dual wheel 

load oprations 

PAMT 

Inc. 

BAST 

Inc. 

PAMT 

Inc. 

BAST 

Inc. 

PAMT 

Inc. 

BAST 

Inc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

3x103 or less 

3x103 - 1.5x104 

1.5x104 - 7x104 

7x104 - 7x105 

7x105 - 7x106 

7x106 - 7x107 

7x107 - 7x108 

7x108 - 7x109 

ST 

ST 

MST 

MST 

1.5 

1.5 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

MST 

MST 

1.5 

1.5 

2 

2.5 

3.5 

3.5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4.5 

4.5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 ST = Single bituminous surface treatment 

 MST = Multiple bituminous surface treatment 

9. วธีิการออกแบบถนน และพืนทเีกบ็ของเปิด 

 การออกแบบผวิออนตวั ประกอบดว้ย่  

 9.1 การประมาณจาํนวนยานพาหนะแตละชนิ่ ดทีคิดวาจะใชถ้นน ในระหวางอายกุารใชง้านของถนน่ ่

นัน และจะเป็นการดีถา้ทราบถึงลกัษณะของจราจรทีใชถ้นน หรือเป็นไปตามทีคาดหมายเอาไว ้ซึงชนิดและ

จาํนวนยานพาหนะทีหนักมาก ๆ จะมีอิทธิพลตอการออกแบบความหนาของผิว ซึงจะเขา้ใจดีขึนเมือได้ทาํ่

ปัญหาตวัอยางซึงจะมีตอ่ ่ ไป 

 9.2 การประมาณอายกุารใชง้านของถนนทีตอ้งการ ซึงเราเรียกวาอายกุารออกแบบ่  

 9.3 การเปลียนยานพาหนะแตละชนิด ใหเ้ขา้มาสูมาตรฐานเดียวกนคือ ่ ่ ั 18,000 ปอนด ์นาํหนกั      ที 

กระทาํจากเพลาเดียว,เพลาคู โดยการใชปั้จจยัตวัเปลียน ่ (Operation factor) ทีใหไ้วใ้นรูปที 4.4 และ   รูปที 4.5 
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10. ปัญหาตัวอย่างการออกแบบ (โดยวธีิ CBR.) 

 สมมุติวา เส้นทางสงกาลงัหลกัสายหนึงมีความตอ้งการอายุของการออกแบบ ่ ่ ํ 2 ปี ลงบนพืนฐานทาง 

ซึงมีคา ่ CBR.10 และถนนสายนีมีความตอ้งการให้ใชไ้ดทุ้กฤดูกาล วสัดุและเครืองมือ  เพือการกอสร้างผิว่

แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต สามารถหาไดต้ามตอ้งการ วสัดุชนัราก CBR.50 มีปริมาณมากพอ, มีบอยืมดินใกล้่

แนวถนน ซึงสามารถนาํมาใช้เป็นวสัดุชันรองรากได้ดี และสมมุติวาเส้นทางสงกาลงัหลกัสายนี จากการ่ ่ ํ

ประมาณการแลว้ปรากฏวาจะมีจาํนวนยานพาหนะชนิดตาง ๆ ใชเ้ส้นทางเฉลียแตละว ั่ ่ ่ นตามขา้งลางนี่  

 Axle load or  Simgle axle  tandem axle  Tracked Vehicle 

 Gross load  Operations  Operations  Operations 

 Lbs.   per day  per day  per day 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1,000   500   --   -- 

 1,500   400   --   -- 

 3,000   300   --   -- 

 4,000   100   --   -- 

 5,000   --   20   -- 

 10,000   50   100   25 

 20,000   20   200   -- 

 30,000   --   50   -- 

 32,000   --   --   15 

 80,000   --   --   10 

 หมายเหตุ    

Axle Load หมายถึงนาํหนกัของยานลอ้ 

 Gross Load หมายถึงนาํหนกัยานสายพานและ Frog Lift 

 Simgle Axle หมายถึงยานลอ้เพลาเดียว 

 Tandem axle หมายถึงยานลอ้เพลาคู่ 

 Tracked Vehicle ยานสายพาน 
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ให้เปลียนคา ่ Axle และ Gross load เหลานีไปสูมาตรฐานเดียวกนตาม่ ่ ั ทีได้กลาวแลว้โดยหาคา่ ่

ปัจจยัตวัเปลียนได ้a จากรูปที 4.4 และรูปที 4.5 

 Axle or   Operation  Operation  Equivalent 

 gross load  factor   Per day  operation 

 Lbs.         per day 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Single axle 

 1,000   0.00016 x 500  = 0.8 

 1,500   0.0003  x 400  = 0.12 

 3,000   0.0012  x 300  = 0.36 

 4,000   0.0028  x 100  = 0.28 

 10,000   0.070  x 50  = 3.50 

 20,000   1.80  x 20  = 36.00 

           40.34 

Tandem axle 

 5,000   0.0031  x 20  = 0.062 

 10,000   0.024  x 100  = 2.400 

 20,000   0.360  x 200  = 72.00 

 30,000   2.30  x 50  = 115.00 

          189.46 

Tracked Vehicles 

 10,000   0.05  x 25  = 1.25 

 32,000   2.70  x 15  = 40.50 

 80,000   480.00  x 10  = 4,800.0 

          4,841.75 

 รวมคาเฉลียการจราจรตอวนั ่ ่ = 40.34 + 189.46 + 4,841.75 =  5,071.55 

 (Total equivalent operations per day) 

 *Axle load apply to wheeled vehicles. gross load apply to tracked vehicles and forklift 

trucks. Values read from fig. 4 - 32 Equivalent operations 
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 ในอาย ุ2 ปี = 365 วนั x ปี x 5071 Total equivalent operations  = 3,701,830 or 3.7x106 

คาปัจจยัในการเปลียนแปลงนาํหนกัทีกระทาํตอผวิการจราจร ่ ่ (Operation Factor) หาไดจ้ากรูปที 4.4 และ 

รูปที4.5 ในภาคผนวกท้ายเลม คาปรับเทียบเฉลี่ ่ ยการจราจรทีกระทาํตอผิวตลอดอายุการออกแบบ ่

(Equivalent Operations) ในตวัอยางนี อายุการออกแบบ ่ 2 ปีกจะได ้เทากบ ็ ่ ั 365 วนั x 2 ปี x 5071 = 

คาเฉลีย ่ 3,701,830 หรือ  = 3.7 x 106 

11. การออกแบบ 

 ขนัแรกหาระยะทีตอ้งการการปิดทบับนพืนฐานทาง CBR.10 โดยใชรู้ปที 4.6 ที  3.7 x 106 

ของ Equivalent Operations  แลว้ลากเส้นตงัฉากขึนบนจนกระทงัไปตดักบเส้นทะแยงคาจากจุดตดัั ่

ลากเส้นระดบัไปทางซา้ยมือจะพบวา วสัดุ ่ CBR.10 จะตอ้งมีระยะปิดทบัขา้งบน 13 นิว 

 จากตาราง 4.15 ไดแ้นะนาํความหนาอยางนอ้ยทีสุดของผิวและชนัราก่  (CBR 50) กบการจราจร   ทีั

คาดไว ้3.7 x  106 Equivalent Operations  จะไดค้วามหนาผิว 3.5 นิว และชนัราก 4 นิว เหนือวสัดุ 

CBR.40 

 ฉะนนั โครงสร้างของผวิออนตวัทีออกแบบจะเป็นตามรูปขา้งลางนี่ ่  

     

     3.5 นิว AC. Pavement 

 

  13 นิว   4 นิว CBR.50 base course 

 

     5.5 นิว CBR.40 Subbase 

      cohesionless 

 

     CBR.10 Subgrade 

         cohesive 

 

Thickness design 

 การบดทบัทีแนะนาํสําหรับชนัรากและชนัรองรากทีมีมวลดินเป็นดินรวน ่ (Cohesionles) การบด

ดบัให้มีความแนนสูงสุด ่ 100% Modified AASHO และพืนฐานทางทีมีลกัษณะมวลดินเป็นดินยึดตวั 

(Cohesive) ควรบดใหมี้ความแนนสูงสุด ่ 90% Modified AASHO  

 โดยธรรมดา สวนมากของการทาํผิวบิทูมินัสในยุทธบริเวณเกอบทงัหมดมกัจะเป็นผิวจาํพวกการ่ ื

แตงผวิ จากประสบการณ์เมือใชก้ารแตงผวิบนชนัราก ซึงมีคา ่ ่ ่ CBR. ตาํกวา ่ 80 แลว้จะพบวามีความ่ จาํเป็นที

จะตอ้งซอมบาํรุงตลอดเวลา่  
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 สมมุติวาในปัญหาตวัอยางทีกลาวมาแลว้ขา้งตน้ ไมสามารถทาํการลงผิวได ้เนืองจากขาดแคลนวสัดุ่ ่ ่ ่

และเครืองมือ การทาํผวินนักนาจะทาํการแตงผวิหลายชนั การกอสร้างในปัญหาตวัอยางนีถูกจาํกดให้ใชว้สัดุ็ ่ ่ ่ ั่

ชนัรองรากทีมีคา ่ CBR.40 และชนัราก CBR.50 เมือใช้รูปที 4.6 สําหรับตวัอยางขา้งบนพบวามีความ่ ่

ตอ้งการความหนาของผิวอยางนอ้ย ่ 3.5 นิว บนวสัดุทีมีคา ่ CBR.50 อยางไรกดีแมว้าจะหาวสัดุลงผิว หรือ่ ็ ่

วสัดุทีดีกวา ่ CBR.50 ไดก้ตามกควรใช ้็ ็ CBR...50 ถมลงแทนระยะ 3.5 นิว ของผิว แตตอ้งยอมรับความจ่ ริง

วาถนนนนัจะตอ้งพบกบความตอ้งการในการซอมบาํรุงทีหนกั่ ั ่  

 การออกแบบสาํหรับเมือทาํการแตงผวิหลายชนั  ดงัรูปขา้ลาง่ ่  

    (Multiple surface treatment) 

 

     7.5 นิว CBR.50 base course 

   13 นิว 

     5.5 นิว CBR.40 Subbase 

 

     CBR.10 Subgrade 

 การบดทบักคงปฏิบติัเชนเดียวกบทีไดค้ะแนนนาํไวใ้นเรืองการออกแบบความหนาทีทาํการลงผิว็ ่ ั

แลว้ 

12. ความหนาของการลงผวิด้วยบิทมินัสู  

 ผิวของบิทูมินัสอาจมีการลงผิวเพียงชันเดียวหรือหลายชันกได้ ทงันีขึนอยูกบการประหยดัวสัดุ็ ่ ั , 

ลําดับขันของการกอสร้างและสภาพของงาน การลงผิ่ วควรประกอบไปด้วย ชันผิวและชันรองผิว             

(และชนัปรับระดบัเมือตอ้งการ) 

 ในการลงผวิของถนนใด ๆ กตาม หากมีความหนาของผิวมากเกนกวา ็ ิ ่ 2  1/2 นิว ควรจะทาํการลงผิว

เป็น 2 ชนั หรือมากกวา คือ มีชนัผิว ่ 1 ชนั และชนัรองผิว หรือชนัปรับระดบัอีก 1 ชนั หรือมากกวา ตารางที่

ใหไ้วข้า้งลางนีเป็นความหนาทีแนะนาํของผวิ่ , ชนัรองผวิ สําหรับการลงผวิออนตวัทีมีความหนาถึง ่ 10 ซม. 

Thickness, in inches for roads and open storage areas. 

Pavement     Binder course     Surface course 

1.5      -    1.5 

2    -    2 

2.5     -    2.5 

3    1.5    1.5 

3.5    2    1.5 

4    2.5    1.5 
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รปท ีู 4.4 ปัจจัยปรับเทียบนําหนักเพลามาตรฐานสําหรับเพลาค่และเพลาเดยีวู  
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รปท ีู 4.5 ปัจจัยปรับเทียบนําหนักเพลามาตรฐานสําหรับยานสายพาน 
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รปท ีู 4.6 แผนภมิออกแบบความหนาโครงสร้างจากค่า ู CBR สําหรับยานพาหนะนําหนักเพลา 

            มาตรฐานเพลาเดียวล้อคู่ 

 
TACHOMETER  CHART 
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Gal.per Nozzle Bitumeter Pump Tachometer Readings GPM 

Sq. Yd. Size Reading 8'Bar 9'Bar 10'Bar 11'Bar 12'Bar 13'Bar 14'Bar 15'Bar 16'Bar 17'Bar 18'Bar 19'Bar 20'Bar 21'Bar 22'Bar 24'Bar 

0.10 1/8 900 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.10 3/16 1350 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.20 1/8 450 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.20 3/16 675 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.25 1/8 360 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.25 3/16 540 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.30 1/8 300 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.30 3/16 450 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.40 1/8 225 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.40 3/16 340 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.50 1/8 180 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.50 3/16 270 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.60 1/8 150 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.60 3/16 225 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.70 1/8 130 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.70 3/16 195 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.75 1/8 120 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.75 3/16 180 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.80 1/8 110 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.80 3/16 170 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

0.90 1/8 100 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

0.90 3/16 150 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

1.00 1/8 90 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

1.00 3/16 135 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

1.10 1/8 80 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

1.10 3/16 120 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

1.20 1/8 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

1.20 3/16 110 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

1.25 1/8 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

1.25 3/16 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

1.50 1/8 60 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

1.50 3/16 90 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

1.75 1/8 50 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

1.75 3/16 80 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

2.00 1/8 45 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

2.00 3/16 70 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

2.50 1/8 35 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

2.50 3/16 55 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    

3.00 1/8 30 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 

3.00 3/16 45 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300    
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บทท ี5 
เครืองจักรเครืองมือทใีช้ในงานดาดผิว 

1 รถราดยาง  (Bituminus Distributer)  

        มีสองแบบคือ แบบตดิตงัอยู่กบัรถ (Truck-Monuter Asphalt Distributer) และแบบพว่งท้ายไมมี่

ถงับรรจ ุ(Tankless Type,Triler-Mounted Asphalt Distributer) ดรููปที 5.1 และรูปที 5.2 

        1.1 รถราดยาง (Truck-Maunted Asphalt Distributer)  

              ใช้สําหรับฉีดพ่น ( Spray ) วสัดบุิทมิูนสัลงบนพืนผิวทีเตรียมไว้ ถงับรรจวุสัดฯุจะสามารถ

ให้ความร้อนแก่วสัดบุทิมูินสัทีบรรจอุยูไ่ด้ด้วยเครืองต้มยาง (An Oil Burner) และมีเครืองยนต์เบนซินตดิอยู่

ท้ายรถเพือให้ กําลงัแก่ปัมแอสฟัลต์,ปัมนํามนัและเครืองอดัลม   วสัดบุทิมูนิสัจะถูกอดัออกมาทางคานฉีดที

ปรับ ความยาวได้ (Adjustable length Spray bar) หรือหวัฉีดมือถือ(Hand Spray Gun)  อตัราการไหล

ของวสัดบุิทมูินสัควบคมุโดยวาล์วทีหมนุด้วยมือ     (Hand Operated Valves) ซงึจะมีเกจ์วดั 

(Tachomoter) บง่บอกอตัราการไหลของวสัดฯุ เป็นแกลลอน/นาที  และมีเกจ์บิทมิูเตอร์ (Bitumeter) ซงึอยู่

ในตวัรถใช้ บอกความเร็วของรถเป็น ฟุต/นาที การทีรถราดยางจะลาดบทิเูมนได้อยา่งสมําเสมอและเป็นไ

ตามอตัราทีกําหนดนนัจะต้อง  

              1.1.1 รักษาความดนัและอณุหภมูิให้สมําเสมอในทกุ  ๆ  หวัฉีด (Nozzle)หวัฉีดทกุตวับน

คาน ฉีดจะต้องอยู่ในมมุทีถกูต้องและพน่ยางได้สมําเสมอ             

    1.1.2 คานฉีดจะต้องอยูใ่นตําแหนง่ความสงูเหนือผิวถนนทีถกูต้อง เพือให้มีการฉีดยางที

ทบัซ้อนกนัอย่างถกูต้อง  

              1.1.3 รักษาความเร็วของรถราดยางให้สมําเสมอตลอดเวลาตามทีได้คํานวณไว้แล้วเพรา

ความเร็วของรถราดยางเป็นส่วนประกอบสําคญั ทีจะทําให้ได้อตัราราดยางตามกําหนด การคํานวณ

ความเร็ว รถราดยางมีสตูร  ดงันี  

                              Sf  =     9 GT     หรือ   Sm  =    9 GT   

                                          WR                            88WR  

                      เมือ     Sf    - คือความเร็วของรถราดยาง เป็นฟุต/นาที  

                           Sm  - คือความเร็วของรถราดยาง เป็น ไมล์/ชม.  

                           GT  - คืออตัราการไหลของยาง   เป็น แกลลอน/นาที  

                           W    - ความยาวของคานฉีด      เป็น ฟุต  

                           R    - คือ อตัราราดยางตามกําหนด เป็น แกลลอน/ตร.หลา  

                      GT, W และ R รวมทงัขนาดหวัฉีด  มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมาก   
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ตัวอย่างที 5.1 การคาํนวณหาความเร็วรถราดยาง  

 ในการลงผิวแบบพีนีเทรชนัแมคคาดมั ต้องราดยาง ด้วยอตัรา 2.0 แกลลอน/ตร.หลา รถราดยางมี

ขนาดหวัฉีด 1/8 นวิ  คานฉีดยาว 18 ฟุต จงหาความเร็วรถราดยาง  

การคาํนวณ จากตารางเปรียบเทียบขนาดหวัฉีด,อตัราราด และความยาวคานฉีด ได้อตัราการไหล

ของยาง 180 แกลลอน/นาที  

            วิธีทาํ      

                             Sf  =     9 GT      =  9 x 180    = 45 ฟุต/นาที  

                                          WR            18 x 2  

                     หรือ  Sm  =    9 GT    =    9 x 180    = 0.51 ไมล์/ชม.  

                                         88WR        88 x 18 x 2  

          1.2 เครืองราดยางพ่วงท้าย (Tankless Type,Trailer-Mounted Asphalt Distributer)  

                   การใช้งานเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัรถราดยาง เว้นแตจ่ะต้องใช้งานร่วมกบั รถพ่วง

บรรทกุยาง ( 1500 - Gallon Asphalt Trailer ) เครืองราดยางนีจะไมมี่เกจ์บิทมิูเตอร์  แตจ่ะสามารถหา

ความเร็วรถเพือให้ได้อตัราราดตามกําหนดได้โดยการคณูอตัราไหลของยางตามตารางด้วย 0.682 ก็จะได้

ความเร็วรถลากจงูออกมาก เป็น ไมล์/ชม.  

รปท ีู 5.1  รถราดยาง 
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รปทีู  5.2 เครืองราดยางแบบพ่วงท้าย  

  
2. เครืองมือขนวัสด ุ  (Hauling Eguipments)  

        ใช้ รยบ. เทท้ายขนาด 5 ตนั  เป็นหลกัในการขนสง่มวลรวม  หรือวสัดผุสมจากโรงงาน    (Plant 

Mix)  การขนวสัดผุสมจากโรงงานมกัจะต้องมีการคลมุผ้าใบปิดวสัดฯุ ไว้   เพือปอ้งกนัการสญูเสียความ

ร้อนขณะขนส่ง  และต้องทานํามนัหลอ่ลืนหรือนํามนัดีเซลไว้ทีกะบะท้าย      เพือปอ้งกนัวสัดผุสมเกาะติด

กะบะท้าย ดรููปที 5 .3   

รปท ีู 5.3  รยบ.เทท้าย ขนาด 5 ตัน  

 
  



        5-4 

3. รถปราด   ู (Asphalt Finisher, Bituminous Pavers)  

        ใช้สําหรับปรูาดวสัดผุสมจากโรงงานหรือปสูว่นผสมสําเร็จ (ซอ่มปะ) เพือให้ได้ชนัยางทีมีความหนา

ตามกําหนด ตวัรถจะประกอบด้วย ตวัรถทีเป็นรถสายพานซงึลากชดุปรูาด (Screed Unit)  ไปด้วย  และมี

กะบะรับวสัดผุสมตดิอยูที่ด้านหน้า  อตัราการปรูาดสงูสดุประมาณ 200 ตนั/ชม. แตอ่ตัราปรูาดทีจะให้

ผลงานดีทีสดุคือ 100 ตนั/ชม.  ความกว้างของผิวทีปจูะปรับได้ตงัแต ่8-14 ฟุต แล้วแตแ่บบของรถ และปใูห้

ได้ความ หนาตงัแต ่1/2 - 6 นวิ ด้วยความเร็ว 12-64 ฟุต/นาที        ในการใช้งาน วสัดผุสมจะถกูเทจาก 

รยบ.เทท้าย ลงในกะบะรับวสัดผุสม วสัดฯุ จะถูกดนัเข้าหาเกลียวเกลียวสัดผุสม (Spreading Screws)    

ซงึจะเกลีย วสัดฯุ ให้ผา่นเข้าไปทางด้านหน้าของชดุปรูาด ทีด้านหน้าของชดุปรูาดนีจะมีคานอดั (Tamper 

bar)  ซงึจะจดัวสัดฯุ เป็นแผน่บางและอดัวสัดผุสมให้แนน่ โดยจะอดัได้ 85%  ของความแนน่ชนัสดุท้าย 

ส่วนประกอบชินสดุท้ายคือแผงปรูาด (Screed) ซงึจะถกูทําให้ร้อนตลอดเวลา ก็จะรีดผิวหน้าของวสัดฯุ ให้

เรียบก่อนรถปรูาดจะผา่นไป   

รปท ีู 5.4  เครืองปราด โมเดล ู 789 บี ทใีช้ประกอบกับรถบรรทกุ  

 
4. เครืองมือบดทบั  (Compaction Equipment )  

        ในทีนีจะกลา่วถึงแตเ่ครืองมือบดทบั ทีเกียวข้องกนังานดาดผิวเท่านนั  

      4.1 รถบดล้อเหล็กสามล้อ (Three-Wheel Roller 10 ตัน)  

เหมาะสําหรับการบดทบัครังแรก (Breakdown Rolling) ในการลงผิวบิทมูินสัคอนกรีต  

การใช้งานควรให้ล้อขบั คือล้อใหญ่สองล้อวิงนําล้อเล็กเมือบดทบัผิวทียงัไมไ่ด้บดทบั   

      4.2 รถบดล้อเหล็กสองล้อ (Two-Axle Tandam  ขนาด 5-8 ตัน) 

ใช้ในงานบดทบัทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง นําหนกัรถเพมิ-ลดได้ด้วยการเติมถ่ายนํา   

      4.3 รถบดล้อเหล็กสามล้อ เพลาตามกัน (Three-Axle Tandam ขนาด 9-14 ตัน) 

มีล้อหน้าสองล้อทีแกนร่วมกนั จงึเหมาะสําหรับบดทบัเพือลดจดุสงูบนผิวทาง  เมือล้อใด 

ล้อหนงึกดลงบนจดุสงูกว่า อีกล้อทีลอยอยู่ก็จะถ่ายนําหนกัมาร่วมกดด้วยชว่ยให้มีนําหนกักดลงบนจดุสงูม

ขนึทําให้สามารถปรับระดบัผิวทางได้ดี รถบดชนิดนีในอนาคตจะถกูสร้างให้หนกั 13-18 ตนั   
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      4.4 รถบดล้อยาง 13 ล้อ (Thirteen-Wheel, Pneumatic tired Roller)  

มี 6 ล้อหน้า และ  7 ล้อหลงัซงึเหลือมกนัอยู ่ทําให้บดทบัได้อยา่งสมําเสมอเตม็ความกว้าง 

ของตวัรถ ควรใช้บดทบัหลงัจากบดทบัด้วยรถบดล้อเหล็กแล้ว เพือปรับพืนผิว (Texture)  ให้แนน่สนิทยงิขนึ   

      4.5 รถบดล้อยาง 4 ล้อ (Four-Wheel,Pneumatic tired Roller ขนาด 50 ตัน)   

ใช้บดทบั ตรวจสอบผิวสนามบนิ รถบดชนิดนียงัมีขนาด 200 ตนัอีกด้วย     จดุประสงค์ 

การใช้งานเพือบดหาจดุออ่นแอของสนามบนิ ทีจะวิบตัเิมือรับนําหนกัจริงในการใช้งาน  และผลพลอยได้ก็คือ

การเพมิเตมิการบดทบัไปในตวั   

      4.6 เครืองมือบดทับอืน ๆ  (Other Compaction Devices) 

มือกระทุ้งใช้ในบริเวณซ่อมปะ หรือ บริเวณทีรถบดเข้าไม่ถึง  เครืองมืออืน ๆ  พิจารณาตาม 

ความเหมาะสม  

 5. รถเกลีย   (Motor Grader)  

        ปกติรถเกลียจะถกูใช้งานอย่างกว้างขวางในงานทางและสนามบนิ   ในงานดาดผิวจะใช้รถเกลีย

เพือเกลียวสัดผุสมเย็นหรือวสัดผุสม ณ ที, ผสมผิวผสม ณ ที และเป็นเครืองมือทีดีทีสดุ สําหรับกลบักอง

มวลรวมเพือลดปริมาณความชืน   

 6. เครืองโรยมวลรวม (Aggregate Spreader)  
         6.1 เครืองโรยมวลรวมแบบ ฮอปเปอร์ (Hopper Type) 

ใช้โรยมวลรวมตงัแต ่ทรายจนถึงหินขนาด  1 1/2 นวิ อตัราการโรยและความหนาของชนั 

มวลรวมขนึอยู่กบัการปรับความกว้างของประต ู  

         6.2 เครืองโรยมวลรวม แบบ เวอร์ล (Whirl Type)     

ลกัษณะเป็นจานโลหะกลมทีใช้ติดกบั รยบ.เทท้าย การทํางานจากโลหะจะอยูใ่นลกัษณะ 

ขนานกบัพืน และหมนุปันมวลรวมทีถกูเทลงมาให้กระจายออกเป็นรูปวงกลม  

          6.3 เครืองโรยมวลรวมขับเคลือนด้วยตัวเอง (Self-Propelled Spreader)    

ทํางานในลกัษณะเดียวกนักบัรถปรูาด  ตา่งกนัทีกะบะรับมวลรวมจะอยู่ท้ายรถ     และโรย 

มวลรวมด้านหน้าการโรยนนัมวลรวมขนาดใหญ่กวา่จะถูกคดัให้โรยเป็นชนัล่างและทบัด้วยมวลรวมขนาด

เล็กกว่า  

7. ทลีากเกลีย  (Drag Broom)  

         เป็นอปุกรณ์แสวงเครืองทีสามารถประกอบใช้เองได้โดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้ธรรมดา  
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บทท ี6 

การประมาณการวสัด ุ (Materials Estimates) 

1. กล่าวทวัไป 

         ในการกอสร้างถนนราดยางนนัจาํเป็นทีจะตอ้งมีการคาํนวณหาปริมาณวสัดุทีจะตอ้งใชท้งัหมด่

ออกมาเสียกอน ซึงกคือ มวลรวมแตละขนาดทงัหมด และวสัดุบิทูมินสัแตละชนิดแตละเกรดทงัหมดที ่ ็ ่ ่ ่

อุณหภูมิมาตรฐาน (15 ◌ํC หรือ 60 ◌Fํ) และตอ้งเผอืเปอร์เซนต ์การสูญเสียดว้ย โดยทวัไปมวลรวมตอ้งเผือ

ไว ้10 % และวดัสุบิทูมินสั 5 %  

2. การคาํนวณการเปลยีนแปลงปริมาตรของวัสดบิทมินัส ุ ู  

       การนาํวสัดุบิทูมินสัมาใชง้านในการสร้างถนนนนัตอ้งมีการใหค้วามร้อนจนถึงอุณหภูมิทีกาหนดไว้ํ

สาํหรับใชง้านเสมอ  สสารใด ๆ เมือไดรั้บความร้อนกจะขยายตวัมีปริมาตรเพิมขึนวสัดุบิทูมินสั    ก็ ็

เชนเดียวกน การหาปริมาณวสัดุบิทูมินสัในขนัตน้ จะไดจ้ากผลการคาํนวณจาก ่ ั = (พืนที คูณอตัราราดยาง 

คูณ คาตวัคูณคงทีสาํหรับเปอร์เซนตก์ารสูญเสีย่ )   ซึงปริมาตรทีไดนี้จะเป็นปริมาตรทีอุณหภูมิขณะใชง้าน 

จึงตอ้งมีการแกใหเ้ป็นปริมาตรทีอุณหภูมิมาตรฐาน ้ (15 ◌ํC หรือ 60 ◌ํF) เพราะการสังซือหรือขอรับการ 

สนบัสนุนจะกระทาํกนทีอุณหภูมิมาตรฐานนี ั  

ตัวอย่างท ี6.1  การปรับแก้ปริมาตรโดยการปรับแก้ท ีอตัราราดยางถนนสายหนึง 

ตอ้งใช ้  AC 85-100, อตัราราดยาง 0.3 แกลลอน/ตร.หลา  อุณหภูมิขณะราดยาง 200 ◌ํF  และยาง 

มี ถพ.= 0.9  

 วธีิทาํ    

1  เปิดตารางการปรับแกปริมาตรยาง ทา้ยเลม  บงวาเป็นตารางปรับแกสาํหรับ  วสัดุ้ ่ ่ ่ ้  

แอสฟัลตท์ีอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต ์ สาํหรับยางทีมี ถพ.ในยาน ่ 0.850-0.966  

                     2  อกัษร t ในตารางหมายถึงอุณหภูมิขณะราดยาง ดูที t เทากบ    ่ ั 200 ◌Fํ   จะเห็นคา ่ M อยู่

ทางดา้นขวา ซึงมีคา ่ 0.9457  

                       3  อตัราราดยางจริงที 60 ◌ํF คือ = อตัราราดยางที 200 x คาปรับแก ่ ้ (M) = 0.3 x 0.9457  

เป็นปริมาณยาง   =  0.284 แกลลอน/ตร.หลา  

ตัวอย่างท ี6.2  การปรับแก้ปริมาตรโดยการปรับแก้หลงัจากหาปริมาตรทงัหมดแล้ว  

วธีิทาํ 

1 จากโจทยเ์ดิมในตวัอยางที ่ 6.1 ใหถ้นนเส้นนนัยาว 1 ไมล์, กวา้ง 22 ฟุต  ปริมาตรยาง 

ทีตอ้งใชท้งัหมดคือ  

                     (พืนทีถนน) (อตัราราดยางที 200 ◌ํF) (คาตวัคูณฯ ของยาง่ )  

                     (1 x 1760 x 22 ) x ( 0.3 ) x (1.05 ) =  4065.6  แกลลอน  

                                         3  
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              2  ปริมาตรยางทีตอ้งสังซือคือ =  ปริมาตรที 200 ◌Fํ x คาปรับแก ่ ้  

                                                =  4065.6 x 0.9457  

                                                =  3844.84 แกลลอน  

              3  ตรวจสอบหาปริมาตรยางทีตอ้งสังซือ โดยการหาจากการปรับแกอตัราราดยาง ้  

                     ปริมาตรยางทีตอ้งสังซือคือ = (1 x 1760 x 22 x 0.284 x 1.05 )  

                                                                                3  

                                       = 3848.7 แกลลอน จะเห็นวาคาทีไดใ้กลเ้คียงกนมาก ่ ่ ั  

3. ตัวอย่างการประมาณการวัสด  สําหรัุ บงานแต่ละชนิด  

        3.1 งานฉาบก่อนลงผวิ (Prime Coat)  

ตัวอย่างท ี6.3    

ตอ้งการลงผวิทางบนชนัรากทีเพิงกอสร้างเสร็จยาว ่ 3 ไมล์ ผวิทางกวา้ง 22 ฟุต จึงตอ้งฉาบกอนลง่

ผวิเสียกอนดว้ย ่ MC-30, ถพ.=0.9 ,อตัราราดยาง 0.2 แกลลอน/ตร.หลา อุณหภูมิขณะราดยาง 90 ◌ํF จงหา

ปริมาตร MC-30 ทีตอ้งสังซือหรือขอรับการสนบัสนุน  

วธีิทาํ   การฉาบกอนลงผวิตอ้งราดยางออกไปจากขอบขา้งของผิวทาง ขา้งละ ่ 1 ฟุต    

            ฉะนนัความกวา้งการฉาบ   = ความกวา้งผวิทาง  2 ฟุต  

                                       =  22 + 2  =  24 ฟุต =   24  หลา  

                                                                                           3  

            1  ปริมาตร MC-30 ที 90  ◌Fํ = (พท.ทีตอ้งฉาบ)(อตัราราด)(คาตวัคูณฯของยาง่ )  

                                          = (3 x 1760 x 24 ) (0.2) (1.05)  

                                                                 3  

                                          = 8870.4 แกลลอน  

              2  ปรับแกปริมาตรที ้ 90 ◌ํF มาเป็นปริมาตรที 60 ◌ํF   

                  ดูตารางที ภาคผนวก เมือ f เทากบ ่ ั 90 ◌ํF ได ้   M = 0.9881  

                  ฉะนนัปริมาตรที 60  ◌ํF = (8870.4) (0.9881) = 8764.8 แกลลอน  

             3  ตอ้งสัง MC-30     =  8,765   แกลลอน  
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          3.2 งานฉาบก่อนเพมิผวิ (Tack Coat)  

ตัวอย่างท ี6.4   

ตอ้งการแตงผวิของผิวทางเดิมยา่ ว 2 ไมล,์ กวา้ง 22 ฟุต กอนงานแตงผวิ ตอ้งฉาบกอนเพิมผวิกอน่ ่ ่่

ดว้ย Rc-70 ถพ. =0.92  อตัราราดยาง 0.25 แกลลอน/ตร.หลา  อุณหภูมิขณะราดยาง 120  ◌ํF  

วธีิทาํ     สาํหรับงานฉาบกอนเพิมผวิไมจาํเป็นตอ้งฉาบเผอืออกไปเหมือนกบ ฉาบกอนลงผวิ ่ ่่ ั  

              1  ปริมาตร RC-70 ที 120  ◌ํF = (พท.ทีตอ้งฉาบ)(อตัราราด)(คาตวัคูณฯของยาง่ )  

                                              = (2 x 1760 x 22 ) (0.25) (1.05)  

                                                              3  

                                              = 6776 แกลลอน  

2  ปรับแกปริมาตรที ้ 120  ◌ํF มาเป็นปริมาตรที 60 ◌ํF  

                   ดูตารางที ภาคผนวก ทา้ยเลม เมือ ่ t = 120  ◌ํF ได ้ M = 0.9763  

                   ฉะนนั ปริมาตรที 60  ◌ํF  = 6776 x 0.9763  =  6615.4 แกลลอน  

              3  ตอ้งสัง  RC-70   =   6616 แกลลอน  

        3.3 การประมาณการวสัดสําหรับงานแต่งผวิ   ุ (Surface Treatment)  

              จากกฎทวัไป (Rule of Thumb) ทีวามวลรวมหนกั ่ 100 ปอนด์ ตอบิทูเมน ่ 1 แกลลอน และ

การใชต้ารางที 4.4  เรานาํมาใชใ้นการประมาณการวสัดุโดย  สูตร "นาํหนกัมวลรวม(ปอนด์) = (พืนทีทีตอ้ง

แตงผวิ่ )(อตัราการใชม้วลรวม)(คาตวัคูณคงทีสาํหรับปอร์เซนตก์ารสูญเสียมวลรวม่ )" และ "ปริมาตรบิทูเมน 

= (นน.มวลรวมทีหาได)้  หาร 100 (คาตวัคูณคงทีสาํหรับเปอร์เซนตก์ารสูญเสียยาง่ )    ดูขอ้แนะนาํการใช้

ตารางที 4.4   

ตัวอย่างท ี6.5    

ตอ้งการแตงผวิสองชนั บนผิวทางเดิมยาว ่ 5 ไมล์ กวา้ง 22 ฟุต ชนัแรก ใชม้วลรวม ขนาด 3/4"  

อตัรา 40 ปอนด์/ตร.หลา  ชนัทีสอง ใชม้วลรวม ขนาด 3/8" อตัรา 15 ปอนด์/ตร.หลา ถพ.มวลรวม 2.65 บิทู

เมนใช ้RC-800 อตัราตามกฎหวัแมมือ ถพ่ . 0.98 อุณหภูมิ ขณะพน ่ 200 ◌ํF จงประมาณ การวสัดุทีตอ้งใช ้ 

วธีิทาํ  1  มวลรวมชนัที 1  ขนาด 3/4"  

               จากสูตร - นน.มวลรวม  = (พท.ทีตอ้งแตงผวิ่ )(อตัราการใช)้(คาตวัคูณคงที ฯ่ )  

                                          = ( 1760 x 5 x 22 ) (40) (1.1)  

                                                           3 

                                 =  2,839.466.7   =  2,839,467 ปอนด์  

                       หรือ     =  2,839.467     =  1,420  ตนั  

                                                    2,000  

                       หรือ     =  1,420       ลบ.ม.  

                                                      2.65  
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         2  RC-800   ราดครังแรก  

             ปริมาณ RC-800 ที 200 ◌Fํ =  2,839.467  (1.05)    แกลลอน  

                                                         100    

                                      =  29,184.4               แกลลอน     

             ปริมาตร RC-800 ที 60 ◌ํF   =  (29,814.4)(0.9523)  (ตาราง ผนวก ข.)  

                                      =  28,392.3  =  28,393    แกลลอน  

             สาํหรับมาตรฐาน  ทบ.อม.  1 บาเรล (Barrel) = 40    แกลลอน                       

                                   28,393   =  709.8        บาเรล  

                                         40  

                       หรือ     709.8 x 40            =   535.69   ถงั  (ถงั 200 ลิตร) 

                    53 

        3  มวลรวมชนัสองขนาด 3/8"    

               จากสูตร - นน.มวลรวม   =  (1760 x 5 x 22 )( 15 ) (1.1) ปอนด์  

                                                             3        

                                     = 212,960     ปอนด์  

         4  RC-800   ราดครังสอง  

             ปริมาณ RC-800 ที 200 ◌Fํ =  212,960  (1.05)    แกลลอน  

                                                     100    

                                     =   2,236.08               แกลลอน     

             ปริมาตร RC-800 ที 60 ◌ํF  =  (2,236.08)(0.9523)  (ตาราง ผนวก ข.)  

                                     =  2,129.4  =   2,130    แกลลอน  

          5  สรุปประมาณการ                                     

               มวลรวมขนาด 3/4"    =  2,839,467    ปอนด ์ 

               มวลรวมขนาด 3/8"    =    212,960    ปอนด์   

               RC-800 ที 60  ◌Fํ     = 28,393 + 2,130  =  30,523  แกลลอน  

     3.4  งานลงผวิทางแบบพนีีเทรชันแมคคาดัม  

              มี 2 แบบ คือ แบงเรงดวน และ แบบประณีต โดยใชแ้นวทางจากตารางที่ ่ ่  4.8 และ 4.7 ใน

การหาคาอตัราการใชว้สัดุ ่  
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              3.4.1 การหาปริมาณมวลรวมแบบเร่งด่วน (Hasty)  

                     ปริมาณมวลรวมหลวม (Loose Volume of Aggregate) คือปริมาณมวลรวมที

ตอ้งหา โดยใชสู้ตร  

     "ปริมาณมวลรวมหลวม = (พืนที x ความหนาผิวทางออกแบบ x ปัจจยับดทบั x คาตวัคูณคงที ฯ ่ = ลบ.หลา 

                                                                                   324  

                     1 พืนที - คิดเป็น ตร.ฟุต (ft2)  

                     2 ความหนาผวิทางออกแบบ - เป็นนิว (in)  

                     3 ปัจจยับดทบั -(Compaction Factor) คืออตัราสวนระหวาง  ่ ่  

                                   ความหนาอยางหลวม ่  

                                    ความหนาออกแบบ  

       เชน ออกแบบผวิทางหนา ่ 2",ความหนากอนการบดทบั คือ ่ 3"  

ฉะนนัปัจจยับดทบั คือ 3/2       

    =   1.5  

4  เลข 324  คือ  36  นิว/หลา   คูณกบ  ั 9 ตร.ฟุต/ตร.หลา  

                             แสดงการตดัหนวย     ่ (ตร.ฟุต)(นิว)       =  ลบ.หลา  

                                                                 นิว  x ตร.ฟุต  

                                                                หลา   ตร.หลา    

         3.4.2 การหาปริมาณบิทเมน แบบเร่งด่วน ู  

               ปริมาตรบิทูเมนทีอุณหภูมิ ขณะราดยาง 

                                =(พท.)(อตัราราดยาง)(คาตวัคูณฯ่ ) (Barrel)  

                                                    360  

                     1  พท.มีหนวยเป็น ตร่ .ฟุต (ft2)  

                     2 อตัราการใชบิ้ทูเมน-แกลลอน/ตร.หลา       (โดยทวัไปเทากบ่ ั 0.75 แกลลอน/ตร.

หลา/หนา 1")  

                     3  เลข 360 คือ 40 แกลลอน/บาเรล คูณกบ ั 9 ตร.ฟุต/ตร.หลา  

                                  Gal       ft2    

                                  Bar      yd2   
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                    4  แสดงการตดัหนวย ่ =     (ตร.ฟุต) x( แกลลอน )   = บาเรล  

                                                                     ตร.หลา   

                                                  =         แกลลอน       ตร.ฟุต  

                                                                    บาเรล          ตร.หลา  

                         ft2  x Gal                

           หรือ           yd2                   ft2  x Gal                Bar  x yd2  

                                   Gal   x ft2               yd2                         Gal  x ft2   

                                   Bar  x  yd2       

                                                    =           Barrel  

ตัวอย่างท ี6.6   การประมาณการแบบแร่งด่วน  

              ในการลงผวิทางแบบพีนีเทรชนัแมคคาดมัยาว 2 ไมล์  กวา้งผวิทาง 23 ฟุต ผวิทางออก แบบให ้ มี

ความหนา 3 นิว FPT.(Finished Pavement Thickness)ปัจจยับดทบั 1.5 ใช ้AC.85-100 อตัราราดยาง 2.3 

แกลลอน/ตร.หลา  ยางมี ถพ. = 0.89  อุณหภูมิ ขณะราด 250  ◌Fํ  

วธีิทาํ 

         1  ปริมาณมวลรวมหลวม   =  (2 x 1760 x 3 x 23) (3) (1.05)(1.1)  ลบ.หลา  

                                                                    324   

                                  =   3,710.7    =    3,711    ลบ.หลา  

           2  ปริมาตร AC.85-100       

             ปริมาตร AC.85-100 ที 250  ◌ํF  = (2x1760x3x23)(2.3)(1.05)  บาเรล  

                                                                   360  

                                         =   1629.32  =  1630       บาเรล                        

             ปริมาตร AC.85-100 ที 60  ◌ํF  = (1630)(0.9270)             บาเรล  

                                         =  1511.01   =     1.511     บาเรล  

ตัวอย่างท ี6.7   การประมาณการแบบเร่งด่วน  

             ในการลงผวิลานจอดรถแบบพีนีเทรชนัแมคคาดมั กวา้ง 100 ฟุต ยาว 350 ฟุต และมีความหนา 2 

นิว (FPT.) ปัจจยับดทบั 1.5 ให ้ Ac.85-100  อตัราราดยาง 1.5    แกลลอน/ตร.หลา ยางมี ถพ.= 0.98  

อุณหภูมิขณะราด  235  ◌Fํ  

วธีิทาํ  

         1 ปริมาณมวลรวมหลวม  = (100 x 350 )(2)(1.5)(1.1)        ลบ.หลา  

                                                                324  

                               =     356.5  หรือ =       357       ลบ.หลา  
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        2  ปริมาตร AC.85-100       

             ปริมาตร AC.85-100 ที 235  ◌ํF  =  (100 x 350)(1.5)(1.05)   บาเรล  

                                                                      360  

                                         =  153.125            บาเรล                

             ปริมาตร AC.85-100 ที 60  ◌ํF  = (153.125)(0.9409) บาเรล (ดูตารางผนวก ข.)  

                                         = 144.07    =   144     บาเรล   

3.4.3  การประมาณการแบบปราณตี    

                 เมือตอ้งการรายละเอียดมากขึนกตอ้งคาํนวณปริมาณวสัดุทีละชนัและแยกหาแตละ็ ่

ขนาดแตละชนิดแนวทางในการออกแบบนนั จะใชต้ารางที ่ 4.4, 4.7 และ 4.8     ชวยอธิบายใหเ้ขา้ใจดียงิขึน ่  

                     1  ปริมาณมวลรวมชันท ีหนึง  

           จากตารางที 4.7 และ 4.8 จะเห็นวามีการกาหนดอตัรามวลรวมสาํหรับ่ ํ

ความหนาผวิทางแตละขนาดไวแ้ลว้ สวนขนาดมวลรวมกพิจารณาจากความหนาผวิทางรวมกบลาํดบัขนาดที่ ่ ็ ่ ั

เหมาะสม  ปริมาณมวลรวมชันหนึง = (พืนที)(อตัราการใช้)(ค่าตัวคณคงทสํีาหรับเปอร์เซนต์การสญเสียมวลู ู

รวม)  

                     2  ปริมาณบิทูเมนราดครังแรก    

                             กาหนดไวใ้นตารางที ํ 4.7 และ 4.8  เชนกน ่ ั  

             ปริมาณบิทเมนราดครังแรก ู (ทอีณหภมิใช้งานุ ู )  

                                       = (พท.) x (อตัราราด) x (ค่าตัวคณฯ ยางู )  

                           จากนนัปรับแกใหเ้ป็นปริมาตรทีอุณหภูมิมาตรฐาน ้  

3  ปริมาณมวลรวมชันทสีอง             

จากตารางที 4.7  และ 4.8  เชนกน ่ ั  

                             ปริมาณมวลรวมชนัที สอง = (พท.) x (อตัราการใช)้  

                     4  บิทเมนราดครังทสีอง  ู  

                            สาํหรับการกอสร้างทีใชค้ทัแบคแอสฟัลตห์รืออิมลัซิไฟดแ์อสฟัลต ์                           ่

จะดูอตัราราดยางไดจ้ากตารางที 4.8 แลว้   จงใชก้ารคาํนวณหาปริมาณตามปกติ  ถา้ใชแ้อสฟัลตซี์เมนตใ์น

การกอสร้าง การราดยางครังทีสอง  และการลงมวลรวม ขั่ นทีสามจะถือวาเป็นการแตงผิวชนัเดียวตอ้ง่ ่

พิจารณาจากขนาดมวลรวมในชนัทีสามแลว้ใชต้ารางที 4.4    ในการกาหนดอตัราการใชม้วลรวมสวนอตัราํ ่

ราดยางในตารางที 4.4 กเป็นไปตามกฎทวัไป ็ (Rule of Thumb)  อยแูลว้จึงนาํมาใชใ้นการคาํนวณไดท้นัที ่  

ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ราดครังทสีอง = (พท.) x (อตัราราดยาง) x(ค่าตัวคณฯ ยางู )  

                   5  ปริมาณมวลรวมชันทสีาม  

                           ขนาดมวลรวมทีใช้จะกาหนดอตัราการใชม้วลรวมจากตารางที ํ 4.4  

ปริมาณมวลรวมชันทสีาม = (พท.)x(อตัราการใช้มวลรวม)x(ค่าตัวคณฯ มวลรวมู )"  
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ตัวอย่างท ี6.8  การประมาณการแบบปราณตี   

 

             ในการสร้างผิวทางแบบพีนีเทรชนัแมคคาดมั ทีมีความหนา (FPT.) 2 1/2"ยาว 7 ไมล์ กวา้ง 23 ฟุต 

เลือกใชม้วลรวมชนัแรก ขนาด 2 1/2" - 2" (Gradation 20)อตัราการใช ้250 ปอนด์/ ตร.หลา, มวลรวมชนัที

สอง ขนาด 1"-3/4" (Gradation 21)อตัราการใช ้ 35 ปอนด์/ตร.หลา,มวลรวม     ชนัทีสามใชข้นาด 3/8" -

เบอร์ 8 อตัราการใชพิ้จารณาในลกัษณะการแตงผวิ ่ (  Single  Surface  Treatment)       บิทูเมนใช ้AC.85-

100  อตัราราดครังแรกใช ้1.5 แกลลอน/ตร.หลา  อตัราราดครังทีสอง พิจารณาจากกฎหวัแมมือของงานแตง่ ่

ผวิ และขนาดมวลรวมชนัสาม ยางมี ถพ. 0.87 อุณหภูมิขณะราด 280 ◌ํF  

วธีิทาํ  

         1 ปริมาณมวลรวมชนัทีหนึง    ขนาด 2 1/2" - 2"  

               ปริมาณมวลรวม   =  (7 x 1760 x  23 ) (250) (1.1)  

                                                          3  

                                =  25,974,667  ปอนด์  

                   หรือ          =  25,974.667      = 12,987.334  ตนั  

                                       2,000  

                  หรือ           =   12,987.334     =  4,900.88  ลบ.ม.  

                                          2.65  

         2  ปริมาณ Ac.85-100   ราดครังแรก  

               ปริมาณ AC.85-100 ที  280  ◌ํF =  (7 x 1760 x  23 ) (1.5) (1.05)  

                                                                                  3  

                                                 =   148,764     แกลลอน      

               ปริมาณ AC.85-100 ที  60  ◌ํF  =  (148,764)(0.9160)   

                                                  =   136,267.82    แกลลอน  

         3  ปริมาณมวลรวมชนัสอง ขนาด 1" - 3/4"  

               ปริมาณมวลรวม   =  (7 x 1760 x  23 ) (35) (1.1)  

                                                           3  

                                =  3,636,453.3    ปอนด์  

          4  ปริมาณ  AC.85-100  ราดครังทีสอง  

               พิจารณาจากขนาดมวลรวมชนัสามคือ 3/8" - เบอร์ 8  ในการแตงผวิชนัเดียว   จาก่

ตารางที 4.4  อตัราราดยาง คือ 0.15-0.2  แกลลอน/ตร.หลา และจากหมายเหตุในตารางที 4.7  เมือกอสร้าง่

เป็นผวิทางเลือกใชค้ามาก คือ  ่ 0.2  แกลลอน/ตร.หลา  
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               ปริมาณ AC.85-100 ที  280  ◌ํF =  (7 x 1760 x  23 ) (0.2) (1.05)  

                                                                                  3  

                                                   =   19,835.2      แกลลอน      

               ปริมาณ AC.85-100 ที  60  ◌ํF  =  ( 19,835.2 ) (0.9160)  

                                                   =    18,169.04   แกลลอน  

        5  ปริมาณมวลรวมชันสาม  ขนาด 3/8" - เบอร์ 8  

              ในการแตงผวิชนัเดียว จากตาราง ่ 4.4  อตัราใชค้ือ 15-20 ปอนด/์ตร.หลา เลือกใช ้20 

ปอนด/์ตร.หลา เพือให้สอดคลอ้งกบอตัราราดบิทูเมนครังทีสอง และหมายเหตุของตารางที ั 4.7             

                ปริมาณมวลรวม     =    (7 x 1760 x  23 ) ( 20 ) (1.1)  

                                                                     3  

                                   =   2,077,973.3       ปอนด ์ 

สรปประมาณการ ุ  

             - มวลรวมขนาด 2 1/2" - 2"         ตอ้งใช ้      25,974,667         ปอนด ์ 

             - มวลรวมขนาด 1" - 3/4"                 "             3,636,453.3      ปอนด ์         

             - มวลรวมขนาด 3/8" - เบอร์ 8          "             2,077,973.3      ปอนด ์ 

 - AC.85-100  ที 60  ◌ํF ตอ้งใช ้   =  (136,267.82)+(18,169.04)  

                                            =  154,436.86           แกลลอน  

                                            =  154,437              แกลลอน  

                                 หรือ        =  3,860.92  บาเรล (Barrel)  

                                            =  3,861     บาเรล  

3.5 งานผวิผสม ณ ที   ( MIXED IN PLACE PAVEMENT)  

               การประมาณการวสัดุสาํหรับงานกอสร้างผิวผสม ณ     ทีมีความคลา้ยคลึงกบการงาน      ่ ั

พีนีเทรชนัแมคคาดมั แบบเรงดวน ตางกนทีอตัราการราดบิทูเมน  ตอ้งใชแ้นวทางการออกแบบดว้ย      วิธีมา่ ่ ่ ั

แชล ซึงเป็นการยงุยากมากเกนไป จึงยอมให้ใชค้าดงันี ่ ิ ่  

                    อตัราฉีดพ่นบิทูเมน = 0.5 แกลลอน/ตร.หลา/ความหนา 1" (FPT) เชน        ถา้จะ่

กอสร้างผวิชนิดนีหนา ่ 2", อตัราราดยางคือ (0.5)(2) =  1 แกลลอน/ตร.หลา ซึงจะเป็นอตัราราดยางทีใชใ้นการ

ประมาณการ ( อตัรานีมีพืนฐานอยบูนการใชม้วลรวมลาํดบัขนาดดีทีมีขนาดโตสุด ่ 1")  

               1 ปริมาณมวลรวมหลวม   (LOOSE VOLUME OF AGGREGATE)  

               = (พืนทีเป็นตารางฟตุ)x(ความหนาผิวทางออกแบบเป็นนิว)x(ปัจจยับดทบั)x(คาตวัคูณฯ มวลรวม่ )  =ลบ.หลา  

                                                               324   

   2 ปริมาณบิทเมนู       

                =  (พืนที)x(อตัราราดยาง)x(คาตวัคูณ ฯ ยาง่ )   =  บาเรล (Barrel)  

                                          360  
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ตัวอย่างท ี6.9    

ในการสร้างถนนทีใชผ้วิทางแบบผวิผสม ณ ที ยาว 1.1 ไมล์  ผวิทางกวา้ง 23 ฟุต หนา (FPT) 2"  

ปัจจยับดทบั  1.3  ใช ้SC-800 ในการกอสร้างยางมี ถพ ่ 0.97   

      อุณหภูมิขณะพน ่ 135  ◌ํF   

วธีิทาํ 

       1  ปริมาณมวลรวม    =  (1.1 x 1760 x 3 x 23) (2) (1.3) (1.1)     ลบ.หลา  

                                                          324  

                                  =    1,179.2    =     1,180                 ลบ.หลา  

         2  ปริมาณบิทูเมน     

                อตัราราดยาง 0.5 แกลลอน/ตร.หลา/ความหนา  1"  เมือผวิทางหนา 2"           

ฉะนนั ใชอ้ตัราราดยาง (0.5) (2) =  1 แกลลอน/ตร.หลา  

             ปริมาณ SC-800 ที 135 ◌ํF =  (1.1 x 1760 x 3 x 23 x (1) (1.05) บาเรล  

                                                                   360  

                                     =     389.6     บาเรล   (barrel)  

             ปริมาณ SC-800 ที 60  ◌ํF = (389.6) x(0.9741)  (ตาราง ผนวก ข.ทา้ยเลม่ )  

                                    =     379.50  =    380   บาเรล (barrel)  

ตัวอย่างท ี6.10   

ตอ้งการกอสร้างชนัรากของสนามบิน แหงหนึงดว้ยผวิผสม ณ ทีสนามบินยาว ่ ่ 2 ไมล์  กวา้ง 400  

ฟุต  ความหนาออกแบบของชนัผิวผสม ณ ที 3 นิว       ความหนากอนการบดทบั ่ 4.5 นิว ใช ้SC-250  ใน

การกอสร้าง ยางมี ถพ่ . 0.86  อุณหภูมิ ขณะพน ่ 150 ◌ํF  

วธีิทาํ 

   1  ปริมาณมวลรวม   

            กอนอืนตอ้งทราบปัจจยับดทบัเสียกอน ซึงเทากบ ่ ่ ่ ั  

      = ความหนากอนการบดทบั ่ =  4.5       = 1.5  

                                                                                    ความหนาออกแบบ         3 

              ปริมาณมวลรวม  =  ( 2x 1760 x 3 x 400 )x(3)x(1.5)x(1.1)   =  ลบ.หนา  

                                                              324  

                        =   64,533.333     =      64,534          ลบ.หลา  

          อตัราราดยาง    =   (0.5)x(3)       =    1.5  แกลลอน/ตร.หลา  

   ปริมาณ SC-250 ที 150 ◌ํF =  ( 2x 1760 x 3 x 400 )x(1.5)x(1.05)     บาเรล     

360  

                               =   18,480     บาเรล  
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ปริมาณ SC-250 ที 60 ◌Fํ  =  (18,480)x(0.9647)      ตาราง ผนวก ข.  

                              =  17,827.656    =     17,828   บาเรล  

3  สรุปประมาณการ            -   มวลรวม        =   64,534          ลบ.หลา  

          - SC-250 ที 60  ◌ํF    =   17,828 บารเรล หรือ 713,120  แกลลอน  

3.6 งานผวิผสมจากโรงงาน  (Plant Mix)  

              การประมาณการวสัดุสาํหรับงานชนิดนี จะเป็นการหานาํหนกัทงัหมดของวสัดุผสมทีตอ้งใช

เป็นตนั (TON) เพอืสังซือหรือขอรับการสนบัสนุนจากโรงงาน กรณีผวิผสมจากโรงงานนีจะไมมีการเผื่ อ

เปอร์เซนต ์การสูญเสียไว ้เพราะถือวาลกัษณะการกอสร้างผวิทางชนิดนีจะมีการสูญเสียวสัดุผสมไดย้าก อยางไร่ ่่

กดีกอน การสังซือหรือขอรับการสนบัสนุนอาจตอ้งมีการเพิมวสัดุเผอืเปอร์เซนตสู์ญเสียอีกนิดหนอย แลว้แต็ ่ ่่

วิจารณญาณ ของแตละหนวย เพอืเผอืไวส้าํหรับกรณีที่ ่ คาดไมถึง ่  

              3.6.1 การหานาํหนักวสัดผสม ุ  

เมือทราบหนวยนาํหนกั  ่ (Unit Weight)        ตามปกติหนวยนาํหนกัวสัดุผสมจาก่  

โรงงานจะคิดทีปริมาตรหลงัการบดทบัแลว้ โดยทวัไปประมาณ 140-150 ปอนด/์ลบ.ฟุต หรือคิดเป็น ถพ. 

ประมาณ 2.7 - 2.778  สูตรทีใชส้าํหรับการคาํนวณ คือ  

นําหนักวัสดผสมทงัหมดุ   = (พืนททีต้ีองการปราดู )(ความหนาผวิทาง)(หน่วยนําหนัก)  

                                                                    24,000  

                      1 พืนที มีหนวยเป็น ตร่ .ฟุต (ft2)  

                       2 ความหนา (FPT) มีหนวยเป็น  นิว  ่ (in)  

                       3 หนวยนาํหนกั มีหนวยเป็น ปอนด์่ ่ /ลบ.ฟุต (Lb/ft3)  

                       4  24,000 คือ   2,000 ปอนด/์ตนั คูณกบ ั 12 นิว/ฟุต               

                       5  แสดงการตดัหนวย ่  = (ตร.ฟุต)(นิว)(ปอนด์/ลบ.ฟุต)  

                                                                                         ปอนด ์           นิว  

                                                                                ตนั               ฟุต  

                                              =      ........ ตนั (TON)  

3.6.2 การหานาํหนักวสัดผสม  ุ  

        เมือไมทราบหนวยนาํหนกัจะประมาณหนวยนาํหนกัสูงสุด คือ ่ ่ ่ 150 ปอนด/์ลบ.ฟุต  

และสูตรสาํหรับการคาํนวณ คือ   

                  นาํหนักวสัดผสมทังหมด ุ (เป็นตัน)  = (พืนททีีต้องการปราดู ) (ความหนา)  

                                                                                            160  

1  พืนที  มีหนวยเป็น ตร่ .ฟุต  

2  ความหนา (FPT) มีหนวยเป็น นิว ่  

   3  160 คือ 24,000  เมือ150 คือหนวยนาํหนกัทีใช้่ โดยประมาณ  

                            150  
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4  แสดงการตดัหนวย     ่ =   (ตร.ฟุต)(นิว)   =         ตนั  

                                             (นิว)(ตร.ฟุต)  

                                                     ตนั  

ตัวอย่างท ี6.11  

        ทีจอดรถแหงหนึงขนาด ่ 110 x650 ฟุต ปูราดดว้ยผวิผสมจากโรงงานหนา 2 นิว (FPT)  หนวย่

นาํหนกัวสัดุผสม 147 ปอนด์/ลบ.ฟุต  

วธีิทาํ 

นาํหนกัวสัดุผสมทงัหมด    = (110 x 650) (2) (147)  

                                                                      24,000  

                                        =  875.9    =      876  ตนั  

ตัวอย่างท ี6.12   

        จงประมาณการวสัดุผสมจากโรงงานสาํหรับลานบิน  กวา้ง 400 ฟุต ยาว 2 ไมล์ ความหนาผวิทาง  2 

นิว  

วธีิทาํ 

นาํหนกัวสัดุผสมทงัหมด =   (400 x 2 x1760 x 3)(2)  

                                                                      160  

                                                             =   52,800                ตนั  

ตัวอย่างท ี6.13    

การคาํนวณหาปริมาณวสัดุแตละชนิด สาํหรับนาํหนกัวสัดุผสมทีหาไดจ้ากตวัอยางที ่ ่ 6.11 ตอ้งการ

วสัดุผสม 876 ตนั เปอร์เซนตม์วลรวมคลุกคือ 50/40/10 (มวลรวมหยาบ/มวลรวมละเอียด/เชืออุด) ปริมาณบิ

ทูเมนสัมพทัธ์ (bitumen Content)   คือ 6 % จงหา       นาํหนกัวสัดุแตละชนิดทีตอ้งการ ่  

วธีิทาํ 

เปอร์เซนตม์วลรวมสัมพทัธ์ คือ  100 - 6  =   94  หรือ 0.94         

          มวลรวมหยาบ       =   0.94 x 50   = 47.0 %   ตอนาํหนกัวสัดุผสมทงัหม่

  

          มวลรวมละเอียด     =   0.94 x 40   = 37.6 %   ตอนาํหนกัวสัดุผสมทงัหม่

  

          เชืออุด                    =   0.94 x 10   = 9.4  %   ตอนาํหนกัวสัดุผสมทงัหมด ่  

จากสตรู    - นาํหนกัมวลรวมแตละชนิด ่ = (นน.วสัดุผสม x เปอร์เซนต ์นน./นน.ทงัหมด)  

                นาํหนกัมวลรวมหยาบ     876 x 0.47    =  411.72  ตนั  

                นาํหนกัมวลรวมละเอียด  876 x 0.376  =  329.4   ตนั  

                นาํหนกัเชืออุด                876 x 0.094   =  82.34   ตนั   
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                นาํหนกับิทูเมน               876 x 0.06     =  52.56   ตนั  

 

              การประมาณการผวิทางทีสร้างไดด้ว้ยวสัดุทีมีอย ู่ (Mileage Requirements)ในบางครัง 

การกอสร้างอาจตอ้งกระทาํโดยวสัดุทีหนวยมีอยใูนชั่ ่ ่ นแรกหรือในกรณีเรงดวน จึงตอ้งมีการประมาณการวา่ ่ ่

วสัดุทีมีอยจูะสามารถกอสร้างผวิทางหรือทาํการแตงผิวไดเ้ป็นระยะทางเทาใดโดยอาศยัหลกัในการคาํนวณ่ ่ ่่

ทีผานมา แลว้เขา้ชวย ่ ่  

ตัวอย่างท ี6.14    

ตอ้งการทราบวา ช่ /201  จะกอสร้างผวิทางชวัคราวโดยการแตงผิวชนัเดียวได้่ ่ เป็น  ระยะทางเทาใด่

เมือ       

             1  ตอ้งการผิวทางกวา้ง 23 ฟุต  

             2  อตัราการใชม้วลรวม 20 ปอนด์/ตร.หลา  

             3  ปริมาณบิทูเมนทีมีอยใูนคลงั ่ 30,000 แกลลอน  

             4  ปริมาณมวลรวมทีมีอย ู ่ 1,500 ตนั  

             5  อตัราฉีดพนบิทูเมน  ่ 0.2 แกลลอน/ตร.หลา  

             อตัราการสูญเสียมวลรวม 10 % บิทูเมน 5 %  

วธีิทาํ 

1  หาระยะทางยาวสุด ทีกอสร้างไดด้ว้ยมวลรวม ่ 1,500 ตนั  

             นาํหนกัมวลรวมทีตอ้งใชใ้นหนึงไมล์  =  5,280 x 23 x 20 x 1.1   

                                                                               18,000                           

                                               =  148.4     ตนั/ไมล์  

ระยะทีกอสร้างได ้คือ   ่  1500          =   10.1    ไมล์  

                                             148.4  

  2  หาระยะทางยาวสุด  ทีกอสร้างไดด้ว้ยบิทูเมน  ่ 30,000 แกลลอน               

             ปริมาณบิทูเมนทีตอ้งใชใ้นหนึงไมล์     =  5,280 x 23 x 0.20 x 1.05  

                                                                                 9  

                                                                        =    2,833.6  แกลลอน/ไมล์                             

             ระยะทีกอสร้างไดคื้อ      ่     30,000   = 10.6  ไมล์               

                                                2,833.6   

         จะเห็นวามวลรวมทีมีอยจูะหมดกอนบิทูเมน เมือกอสร้างได ้่ ่ ่ ่ 10.1 ไมล์ คาํตอบคือ ช/201 

จะกอสร้างผวิทางชวัคราว ฯ ไดเ้ป็นระยะทาง  ่ 10.1   ไมล ์ 
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บทท ี7 

การซ่อมบาํรุงผิวทางราดยาง 

  (MAINTENANCE AND REPAIR OF BITUMINOUS WEARING SURFACES)  
1. ความต้องการการซ่อมบาํรุง  

การซอ่มบํารุงผิวทางราดยางของถนนหรือลานบนิ  มีความสําคญัและจําเป็นอยา่งยงิทงัในยาม

สงบและยามสงคราม ในพืนทีเขตหลงัหรือในยทุธบริเวณ ในยามสงบ, ถนนจะเสียหายจากการเพมิของ

ปริมาณการจราจรและการประสานงานทีไมดี่ของหนว่ยงานของรัฐ เชน่การขดุถนนฝังทอ่ประปาโทรศพัท์ใน

ยามสงคราม หรือถนนในยทุธบริเวณ จะเสียหายจากการเพมิประมาณการใช้ยานยนต์ สมยัใหมใ่นการรบ , 

นําหนกัยานรบทีสงูมาก, การกระทําของสายพานหรือจากสภาพการรบไมว่า่จะเป็นความเสียหายในกรณี

ใดและจากสาเหตใุด การซ่อมบํารุงจะต้องรีบกระทําทนัที     ถ้าปลอ่ยทิงไว้ความเสียหายจะลกุลามอย่าง

รวดเร็ว  ทําให้คา่ใช้จา่ยในการซ่อมสงูขนึอีกมาก  

2. หลักการของการซ่อมบาํรุง (PRINCIPLES OF MAINTENANCE AND REPAIR)  

2.1 การซ่อมทีได้ผลจะต้องแก้ไขทีสาเหตขุองความเสียหายก่อน เชน่  ความเสียหายทีเกิดจากชนั

ราก หรือชนัรองรากแล้วส่งผลปรากฎทีชนัผิวทาง การซอ่มก็ต้องกระทําทีชนัรากด้วยไมใ่ช้ซ่อมเฉพาะทีชนั

ผิวทาง เพราะถ้าแก้ไขกนัทีปลายเหต,ุ ความเสียหายก็จะกลบัมาปรากฎอีกในเวลาอนัสนั การแก้ไขทีปลาย

เหตจุะยอมให้ได้ในกรณีทีต้องซอ่มเพือให้ทนัใช้งานชวัคราว   ภายใต้สภาพการรบเท่านนั และถือว่าเป็นการ

ซอ่มชวัคราว  

2.2 การซ่อม  จะต้องซอ่มให้ผิวทางทีซอ่ม  มีคณุสมบตัใิกล้เคียงคณุสมบตัิทีถูกออกแบบไว้เดิม 

เชน่ เรืองความแข็งแรง ( STRENGTH) ,ผิวหน้า  (TEXTURE)  

2.3 ซ่อมบริเวณเสียหายทีส่งผลตอ่การใช้งานมากทีสดุก่อนเสมอ เชน่ ปะหลมุลึก (POTHOLE)  

ก่อนการยารอยแตกขนาดเล็ก  

2.4 ในกรณีทีต้องทําการซ่อมในยทุธบริเวณทีหาวสัดตุามข้อกําหนดไมไ่ด้ ให้พยายามหาวสัดใุด ๆ 

ก็ได้ ทีสามารถหาได้ มาทําการซอ่มไปก่อน เมือโอกาสอํานวยจึงคอ่ยกลบัมาซอ่มอยา่งถกูต้องตามหลกัวิชา  

วสัดทีุว่าได้แก่ เศษอิฐ, เศษปนูหรือแม้กระทงัดิน  

2.5 ไหล่ทางก็เป็นส่วนทีต้องดแูลเสมอ  ตรวจตราในเรืองการปาดระดบัระบายนํา, การบดทบัให้

ลาดเอียงลงจากขอบผิวทาง  

2.6 การซอ่มควรกระทําขณะอากาศดี ไมมี่ฝนตก  ในกรณีจําเป็นต้องซอ่มในชว่งหน้าฝน ควรซอ่ม

อย่างชวัคราวในลกัษณะทีจะปอ้งกนัไม่ให้ความเสียหายลกุลามมากขนึแล้วคอ่ยกลบัมาปรับปรุงให้สมบรูณ์

เมือสภาพอากาศอํานวย  
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3. ความเสียหายของผิวทางราดยาง สาเหตุและการซ่อมแซม  
     3.1 ชันรากและชนัพืนฐานทางเสียหาย  (SUBGRADE AND BASE FAILURE)  

              ผิวทางบิทมิูนสันนัขนึกับชนัรากโดยตรง ในเรืองของการรับนําหนกั      เมือชนัรากเสียหาย

ก็ย่อมส่งผลมาปรากฎในชนัผิวทาง สาเหตไุด้แก่  

          3.1.1 ความบกพร่องในการก่อสร้าง ในเรืองของระบบการระบายนํา  

          3.1.2 ความบกพร่องในการก่อสร้าง ในเรืองการบดทบั  

          3.1.3 ความบกพร่องในการก่อสร้าง  ในเรืองการเลือกใช้วสัดไุมเ่หมาะสม  

          3.1.4 ภยัธรรมชาติ เช่นนําท่วม  

     3.2 การแตกของผิวทาง   (DISINTEGRATION)  

          มีสาเหต ุ3 ประการ คือ  

          3.2.1 บิทเมนแข็งตัว ู (HARDENING OF BITUMENOUS FILM)  

                เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชนั (OXIDATION) ของบิทเูมน นบัแตว่นัทีลงผิวการ 

เปิดเผยตอ่อากาศของผิวทางเป็นเวลานานจะทําให้บิทเูมนเริมแข็งตวัช้า ๆ หรือเริมเสียคณุสมบตัิเรืองความ

ยืดหยุ่น (FLEXIBILITY) คา่ทีแสดงความแข็งที เพมิขนึ คือ คา่การทะลทุะลวงทีเหลือ (PENETRATION 

RESIDUE)       

ตารางท ี7.1  แสดงค่าการทะลุทะลวงทเีหลือทลีดลงในแต่ละปี และเปอร์เซนต์ การสญเสีย ู

เมือใดก็ตามทค่ีานีลดลงตาํกว่า 20 แสดงว่าผิวทางจะเริมแตกหรือกระจุย 

ห้วงเวลา เปอร์เซนต์สญูเสีย คา่พีนีเทรชนัเรสิดิว 

เริมลงผิว 

1 ปี 

2 ปี 

3 ปี 

20 

10 

10 

5 

48 

42 

36 

33 

3.2.2 วัสดุผสมมีบิทเมนน้อยเกินไป ู (Insufficient Bitumen)  

                เมือบทิเูมนน้อยเกินไปแรงยึดเหนียวมวลรวมของบิทเูมนจะลดลง จงึเกิดการแตก        

ขนึสาเหตมุาจากความบกพร่องในการออกแบบสว่นผสมและอตัราราดยาง และ  การผสมไมดี่  

          3.2.3 การหลุดลอกของบิทเมน ู (STRIPPING OF BITUMEN)  

                สาเหตขุองเรืองนี คือ การกระทําของนํา,ใช้หินอมนําในการก่อสร้าง,ใช้บิทเูมน 

ชนิดไมเ่หมาะ, หรือปริมาณไมเ่พียงพอ การผสมไม่ดี มวลรวมสกปรก และนํามนั หกรด  
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     3.3 การขาดความมันคง   (INSTABILITY)  

              จะเกิดเมือยวดยานเริมใช้ถนน และนําหนกัจากการจราจรจะเร่งให้แสดงผลเร็วขนึ   

สาเหตขุองเรืองนี คือบิทเูมนมากเกินไป, ใช้มวลรวมทีแข็งไมพ่อ, ใช้บิทเูมนทีมีเกรดความ  ออ่นมากเกินไป, 

ความแน่นตํา-การบดทบัไม่พอเพียง, ออกแบบสว่นผสมไมดี่, ลําดบัขนาดมวลรวมไม่เหมาะ, บม่ไมไ่ด้ที, ใช้

บิทเูมนในการฉาบมากเกินไป และกวาดผิวหน้าก่อนการ ปรูาด  ผิวทางไมส่ะอาด มีฝุ่ นและสิงสกปรก

ตกค้างอยูม่าก  

     3.4 ความเสียหายจากการรบ  (CANBAT FAILURE)  

               เชน่จากการทงิระเบิด, การยิงของปืนใหญ่หรือการกระทําอืน ๆ ของข้าศกึ,พาย ุ  นิวเคลียร์ 

(NUCLEAR AIRBURST)  อาจทําให้ผิวทางราดยางแตกหรือสญูเสียความยืดหยุน่   จากความร้อน 

แม้กระทงั เครืองบินเขตของฝ่ายเราเอง ก็อาจทําความเสียหายให้กบัสนามบินได้จากไอร้อนของไอพน่  

     3.5 หลุมบ่อ   (POTHOLE)   

          เป็นความเสียหายทีพบได้บอ่ยมาก  มีสาเหตจุากการระบายนําไม่ดี, ชนัรากถกูทําลาย  

ด้วยนําทรุดตวั, และการรับนําหนกับรรทกุมากเกินกว่าทีออกแบบไว้ การซ่อมทําได้ด้วยการซ่อมปะด้วยวสัด

ผสมร้อน (HOT MIX), วสัดผุสมเย็น  (COLD PREMIX) หรือการซ่อมปะแบบพีนีเทรชนั (PENETRATION 

PACTH)  ถ้ามีหลมุมาก ๆ ในบริเวณเดียวกนั ควรปรูาดผิวใหมท่บั  หรือรือถอนแล้วก่อสร้างใหม่  

3.6 การกระจุย   (RAVELLING)  

          เกิดเมือบิทเูมนสญูเสียการจบัยึดมวลรวม พบได้บริเวณผิวหน้า  เกิดจากสาเหตเุดียวกบั

สาเหตตุา่ง ๆ ทีทําให้เกิดการแตกของผิวทาง (DISINTEGRATION)  

      3.7 รอยแยก  CRACKING)  

          รอยแยกจะเริมด้วยรอยขนาดเล็กมากขนาดเส้นผม (HAIR CRACKS) ซงึต้องสงัเกตใุห้ดี

จงึจะเห็น  มกัแตกตามยาวของถนนใกล้ขอบผิวทาง ถ้าไม่รีบซอ่มนําจะซึมลงทําลาย    ชนัราก  หรือทําให

เกิดหลมุบ่ออย่างรวดเร็ว สาเหตขุองเรืองนีคือแรงดนัด้านข้าง(LATERAL SUPPORT)  ของไหลถ่นนไม่

พอเพียง, ระบบระบายนําไม่ดีทําให้ขงัอยู่ใต้ผิวทาง และรากของพืชทีอยู่ข้างทางดนัชนัราก  

     3.8 ผิวทางไหม้ (BURNED AREA)   

          เกิดจากบิทเูมนถูกผสมทีอณุหภมูสิงูเกินไปจนไหม้วสัดผุสมทีได้จะเสียคณุสมบตัิ การ

แก้ไขต้องรือทงิแล้วก่อสร้างใหม ่ 

     3.9 ยางลอยทผีิวหน้า   (BLEEDING)  

          มกัพบได้บอ่ยในเขตร้อนเชน่ประเทศไทย จะเป็นผลให้ผิวทางลืนและเกิดอุบตัเิหต ุ ได้ง่าย 

ความเสียหายทีอาจตามมาคือ มกัเกิดร่องล้อ (RUTTED AND BRAVED) สาเหตขุองการเกิด    ยางลอยฯ 

คือ วสัดผุสมบทิเูมนมากเกินไป และการบม่ไมไ่ด้ที การแก้ไขควรรือผิวทางนนัออก แล้วลงผิวใหม ่  หรือถ้า

ไมต้่องการรือทงิให้ใช้มวลรวมละเอียดหรือ     ทรายหยาบสาดทบัแล้วบดทบัให้ฝังตวั ถ้าปริมาณยางทีลอย

มากก็ควรเลือกใช้มวลรวมทีมีขนาดใหญ่ขนึ  
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     3.10 การทรุดตัวและการถกกดเป็นแอ่งู   (Settlements and Depressions)  

          เกิดจากท่อระบายนํา (Drain Pipes), ทอ่ลอด (Culverts) แตกหรือจากกําแพงกนัดิน 

(Retaining wall) พงั และการทรุดตวัของชนัราก การแก้ไขต้องกระทําทีสาเหตกุารทรุดตวัเสียก่อน แล้วจงึ

ซอ่มผิวทางตามลกัษณะความเสียหาย จงึมกัต้องมีการปรับระดบัและ  บดทบัชนัรากใหมเ่สมอ  

     3.11 ร่องล้อและรอยดัน  (Rutting and Shoving)  

               สาเหตคุือการขาดความมนัคงของผิวทาง (Instability) โดยการบม่วสัดผุสม  ไมไ่ด้ที ทําให้

มีคทัเตอร์ สตอค (Cutter stock) ติดค้างอยูแ่ละทําหน้าทีคล้ายนํามนัหล่อลืนมกัพบได้บอ่ย ๆ ในผิวทางแบ

ผิวผสม ณ ที ทีผสมไม่ดีการกลบักองวดัสผุสมน้อยเทียวเกินไป  หรือเกิดจากวสัดผุสมบทิเูมนอยูม่ากเกินไป

ในผิวทางแบบบิทมิูนสัอนกรีต การแก้ไขจะต้องปาด  บริเวณเสียหายออก แล้วลงผิวใหม่ และมกัมีความ

เสียหายของชนัรากร่วมอยูด้่วยเสมอ  

     3.12  การย่นเป็นคลืนลอนลกฟกู ู   (Corrugation)    

          มกัมีสาเหตคุล้ายกบัการเกิดร่องล้อและรอยดนั การแก้ไขก็เช่นเดียวกนั สาเหตสํุาคญัอีก

ประการหนงึคือ การทีชนัผิวทางไมจ่บัยดึกบัชนัราก และการบดทบัทีไมพ่อเพียงฉะนนัก่อนการลงผิวใหม่

ควรฉาบก่อนเพมิผิวซําบนงานฉาบก่อนลงผิวเดิมอีกครัง และควบคมุการบดทบัใหมถู่กต้อง  

 4. การซ่อมปะ    (Bituminous Patch)  

         ประเภทของการซ่อมปะผิวทางราดยาง มี 4 ประเภท คือ  

     การซ่อมปะโดยส่วนผสมสําเร็จ (Premixed Patch)  

     การซ่อมปะชนิดลึก  (Penetration Patch)  

     การซ่อมปะผิว (Skin Patch)  

     การฉาบปิดหน้า  ( Seal Coat - Surface Treatment)  

      การซอ่มปะเป็นการซ่อมแซมผิวทางทีเสียหายทีกระทําหลงัจากแก้ไขสาเหตคุวามเสียหายแล้ว  

4.1 การซ่อมปะโดยส่วนผสมสําเร็จ     (Premixed Bituminous Patch Mixes)   

      ส่วนผสมสําเร็จจากโรงงานทงัสองชนิดคือ (ส่วนผสมสําเร็จแบบผสมร้อน (Hot mix) และ 

ส่วนผสมสําเร็จแบบผสมเย็น (Cold mix)  นํามาใช้ในการซอ่มปะได้ทงัสองชนิด  ส่วนผสมสําเร็จ แบบผสม

ร้อนแล้วมกัต้องสงัในปริมาณมาก ๆ เพือใช้ในการซ่อมปะเป็นบริเวณกว้าง ๆ จงึจะคุ้มคา่การผลิต   ข้อ

ได้เปรียบเสียเปรียบของส่วนผสมสําเร็จทงัสองชนิดก็เป็นลกัษณะเดียวกบัทีทราบจากเรืองวสัดผุสมจาก

โรงงานส่วนผสมสําเร็จแบบผสมเย็น (Premixed  Cold-mix Patches)  สามารถผลิตได้ในปริมาณน้อย ๆ 

โดยใช้เครืองมือน้อย ถ้ามีการคดัเลือกวสัดแุละควบคมุการผสมให้ดี การผสมระทําได้ทีอณุหภมูปิกติทวั ๆ 

ไป และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 2-3 เดือน ดตูารางที 7.2 แสดงลําดบัขนาดมวลรวมทีเหมาะสมสําหรับ

ส่วนผสมสําเร็จแบบนี  
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ตารางท ี7.2  ลาํดับขนาดมวลรวมทเีหมาะสมสําหรับส่วนผสมสาํเร็จ  

เปอร์เซนต์ผ่านตะแกรง (โดยนาํหนัก) 

 

ขนาด 

ตะแกรง 

ส่วนผสมโรงงาน 

ลําดบัขนาดปิด 

( เก็บได้นาน) 

ส่วนผสมโรงงาน 

ลําดบัขนาดปิด 

( เก็บได้นาน) 

ส่วนผสมโรงงาน 

ลําดบัขนาดปิด 

 ลําดบัขนาด 

 1-1 1-2 1-3 1-4 11-1 11-2 111-1 111-2 

1" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

เบอร์ 4 

เบอร์ 8

เบอร์ 16 

เบอร์200 

- 

100 

85-95 

75-85 

50-70 

40-60 

35-50 

5-10 

- 

100 

85-95 

75-90 

55-75 

40-60 

35-50 

5-12 

- 

- 

100 

85-90 

55-75 

45-65 

35-50 

5-10 

- 

- 

100 

65-75 

60-80 

50-70 

40-55 

5-12 

- 

100 

80-85 

80-85 

35-50 

25-90 

20-35 

2-7 

- 

- 

100 

30-65 

40-55 

30-45 

35-40 

2-7 

100 

90-100 

60-85 

85-100 

5-25 

0-5 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

10-30 

0-10 

- 

- 

 

หมายเหตุ  

1. ส่วนผสมสําเร็จลําดบัขนาดปิดทีเก็บไว้ได้นาน (DenseGraded Plant Mixes)  (Long 

Storage) ใช้ SC-800 หรือ MC-250 ในอตัรา 3 1/2" - 7 %  โดยนําหนกัหินแข็ง เก็บไว้ใช้ได้นานหลายเดือ

และเหมาะสําหรับการซ่อมปะชวัคราวบนถนน ทีมีประมาณการจราจรสงู  

2.ส่วนผสมสําเร็จลําดบัขนาดปิด(ทีเก็บไว้ได้ไมน่าน)   (Dense-Grade Plant  Mixes Shot Storage) 

ใช้ MC-800, MC-3,000 หรือ RT-7 ถึง RT-12 ในอตัรา  3 1/2 - 7 %  โดยนําหนกัหินแห้งส่วนผสมนีจะแข็งตั

คอ่นข้างเร็วแตก็่อาจเก็บไว้ได้นาน   2-3  อาทิตย์ในช่วงอากาศร้อน  

          3. ส่วนผสมสําเร็จลําดบัขนาดเปิด     (Open-Graded Plant mixed)       ใช้ Rc-800, Rc-3000, 

Rs-1, Mc 250, Rt-7 ถึง Rt-10 ในอตัรา 3-5%โดยนําหนกัหินแห้ง ส่วนผสมชนิดจะเซทตวัภายใน  6-20 ชม. 

จงึเก็บไว้ไมไ่ด้เป็นส่วนผสมทีเหมาะสมสําหรับงานซ่อมปะแบบเร่งดว่น  

  4.1.1 การเตรียมส่วนผสมสาํเร็จแบบผสมเยน็   (Preparation of the cold mixes)   

                   สดัส่วนวสัดผุสมแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเหมือนกบัสดัส่วนการผสม

สําหรับงานลงผิวทาง  ถ้าสดัสว่นการผสมผิดจะเกิดร่องล้อและการกระจยุอยา่งรวดเร็ว      ปริมาณการใช้บิ

ทเูมนข้นกบัขนาดมวลรวม มวลรวมยงิเล็กลงก็ยงิต้องเพิมประมาณบทิเูมน    โดยปกตินิยมใช้บิทเูมน 2 

ควอตซ์ ตอ่มวลรวม 1 ลบ.ฟุต  การสงัเกตวุ่าสว่นผสมได้ทีให้      ดจูากการเคลือบหุ้มมวลรวมอยา่งทวัถึง

และมีสีดําด้าน ๆ  เมือเทส่วนผสมลงในทีเก็บ ส่วนผสมจะคอ่ย ๆ เลือนไหลอย่างช้า ๆ    

 



            7-6 

          4.1.2 การราดบิทเมนู    

                มกัใช้รถราดยางเพราะขนสง่สะดวก      ให้ความร้อนแก่บิทเูมนได้อย่างถกูต้อง   

มิทเูมนจะต้องถกูทําให้ร้อนจนถึงอณุหภมูิทีกําหนดสําหรับใช้งาน ในกรณีการซ่อมปะผิว      (Skin Patch) 

อาจใช้เครืองราดด้วยมือ  ถ้าเป็นงานขนาดเล็กก็อาจใช้การราดด้วย  ถงัและใช้การกวาดเกลียให้วสัดผุสม

คลกุเคล้ากนัดี   

          4.1.3 การผสม       

                 การผสมใน "ปักมิลล์" (Pugmill) ของโรงงานผสมให้ผลดีทีสดุ  เครืองผสมปนูก็ใช้

งานได้ดีเช่นกนัหรืออาจใช้การผสมด้วยใบมีดรถเกลียแบบเดียวกบัผิวผสม ณ ทีก็ได้ถ้าปริมาณน้อยๆ ก็อาจ

ใช้พลวัผสมได้   

     4.2 การซ่อมปะชนิดลึก  (Penetration Patch)   

          ส่วนผสมซอ่มปะชนิดลึก ผลิตจากมวลรวมแมคคาดมั มกัใช้ในการซ่อมปะหลมุลึก

(Pothole) การซอ่มปะกระทําในลกัษณะเดียวกนักบัการก่อสร้างผิวทางแบบพีนีเทรชนัแมคคาดมั   

          4.2.1 มวลรวมขนาดใหญ่  (2 "- 3") ถกูใส่ลงเป็นชนัแรก และบดทบัให้ขดัตวักนัแนน่   

          4.2.2 ลาดบิทเูมน โดยใช้ AC-85-100 , RT-12 หรือ RC-3000  ในอตัรา  1 แกลลอน/ตร.

หลา สําหรับควาามหนา 1" สดุท้าย และ 1/2 แกลลอน/ตร.หลา  ของความหนาทกุ 1"  ของชนัล่าง ๆ   

          4.2.3 มวลรวมตามความเหมาะสม  เหมือนกบังานลงผิวทาง จนถึงระดบัผิวจราจร โดย

เพือให้ระดบัสงูกวา่ระดบัผิวจราจรเล็กน้อย เพือรับการยบุตวัจาก  การบดทบัของนําหนกัการจราจร   

              Modified Penetration Patch คือ การซ่อมปะชนิดลกึ ทีใช้  RS-1 ในงานซอ่มปะทีมีความหนา

น้อยกว่า 2" และต้องมีการบม่ก่อนเปิดการจราจร   

     4.3 การซ่อมปะผิว (Skin Patch)   

          คือ การซอ่มผิวจราจรทีเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยการแตง่ผิวชนัเดียว (Single Surface 

Treatment)  นนัเอง นิยมใช้ RC-800 ในอตัรา 1 แกลลอน/100 ปอนด์ของมวลรวมและนิยมใช้มวลรวม

ขนาด 1/4"   

       4.4 การฉาบปิดหน้า  (Seal Coat - Surface Treatment)   

          ในการซ่อมบํารุงผิวทางนนั ต้องเลือกใช้ชนิดของการแตง่ผิวให้เหมาะกับสภาพความ

เสียหาย เชน่ รอยแยกขนาดเล็กมากกินบริเวณกว้าง ก็ควรทํา  "ฟอกซีล"  เป็นต้น        จะเห็นได้ว่าการแตง่

ผิวทกุแบบ ก็คือการซ่อมผิวด้วยนนัเอง   

     4.5 การซ่อมแซมความเสียหายแบบต่าง ๆ   

          4.5.1 หลุมบ่อ (Pot Holes)  

                วิธีซ่อม   

                4.5.1.1 ระบายนําออกให้หมด  แล้วตดัหลมุเป็นรูปสีเหลียมจนถึงบริเวณทียงัแข็

และแนน่อยู่ทงัทางดงิ และทางระดบั  ถ้าเกิดหลมุบอ่บริเวณขอบผิวทางให้ตดัเป็นลกัษณะลาดเอียง    

                4.5.1.2 ใส่วสัดสํุาหรับชนัราก แล้วบดทบัให้แน่น   
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4.5.1.3 ฉาบโดยรอบพืนทีของหลมุด้วยบิทเูมนความหนืดตํา และบม่จนเริม 

เหนียว   

                4.5.1.4 ใส่ส่วนผสมสําเร็จ แล้วบดทบัให้แนน่ หรือทําการซอ่มปะชนิดลึกก็ได้   

          4.5.2 หลุมระเบิด   (Crators)   

                ความเสียหายสําคญัคือความเสียหายของพืนฐานทาง ส่วนของผิวทางและชนัราก

นนัไมเ่ป็นปัญหาพิเศษ   

                วิธีซ่อม   

                4.5.2.1 กวาดเศษวสัดอุอกจากบริเวณหลมุ และตดัผิวทางทีขอบหลมุสว่นทีไมย่ดึ                      

ติดกบัชนัรากออก โดยตดัให้เป็นมมุฉาก   

                4.5.2.2 วสัดหุลดุลอยในหลมุต้องเอาออกให้หมด   

                4.5.2.3 ใส่วสัดสํุาหรับชนัพืนฐานทางและบดทบัเป็นชนั ๆ ชนัละ ๖-๘ นิว จน  ถึง

ระดบัทีเหมาะสม วสัดทีุใช้อาจเป็นเศษอิฐ,เศษปนู,หิน ฯลฯ ทีเหมาะสมหรืออาจใช้กระสอบทรายก็ได้ แต่

ห้ามใช้กระสอบทรายร่วมกบัส่วนผสมสําเร็จแบบผสมร้อน   

                4.5.2.4 ซอ่มแซมชนัรากและผิวทางตามปกต ิ  

หมายเหตุ  การซอ่มหลมุระเบิด มกัต้องกระทําอยา่งเร่งรีบ การซ่อม    อาจทําได้ไม่ดีเทา่ยามปกติ 

มกันิยมเพมิการปอ้งกนัผิวบริเวณทีเพงิซอ่ม   ด้วยแผงเหล็ก (Track way) หรืออาจใช้แผงปลูานบิน     ทีมี

อยู่ในทกุ  หนว่ยทหารช่างก็ได้  อย่างไรก็ดีในการทิงระเบิดทําลายทางวิงสนามบนิ มกัมีทุน่ระเบดิขดัขวาง

ถ่วงเวลารวมอยู่ด้วย จงึควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะทุน่ระเบิดแบบนีถกูออกแบบให้ทําลายทงัเครืองมือ

และพลประจํา   

          4.5.3 ผิวทางแตกลายหนังจรเข้ (Alligator Crack)   

                สาเหตุ - การทรุดตวัของชนัรากเนืองจากมีนําขงั       มกัจะเกิดเป็นบริเวณกว้า

และเป็นทางยาวตลอดถนน อาจเนืองมาจากรถบรรทกุหนกัเกินกว่าทีออกแบบไว้มาใช้ถนนบอ่ย ๆ     

โดยมากมกัเกิดกับถนนทีชนัรากใช้วสัดเุม็ดแบบธรรมดาไม่ปรับปรุงคณุภาพ (Untreated)   

                วิธีซ่อม - ควรทําการซ่อมแบบถาวรจะดีกว่าโดย    

                4.5.3.1 ตดัและจุดชนัรากทีเปียกชืนบริเวณทีมีรอยแตกออกจนถึงชนัทีแนน่เป็นรูป

สีเหลียม   

                4.5.3.2 ฉาบก่อนเพมิผิวทีขอบด้านตงัโดยรอบ   

                4.5.3.3 กลบหลมุทีขดุด้วยส่วนผสมสําเร็จ   

                4.5.3.4 บดทบัให้แนน่เป็นชนั ๆ ชนัละไมเ่กิน 15 ชม.   

                4.5.3.5 ตรวจสอบระดบัให้เท่ากบัของเดมิ  ถ้าซ่อมชนัรากด้วยวสัดทีุใช้ทําชนัราก 

ต้องฉาบก่อนลงผิว ก่อนลงส่วนผสมสําเร็จ   
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หมายเหตุ - สําหรับการซ่อมแบบชวัคราวกระทําได้โดยการฉาบปิดหน้า  เมอืรอยแตกเล็กกวา่ 1/8"   

                             - ถ้ารอยแตกโตกว่า 1/8" การซ่อมชวัคราวกระทํา ดงันี   

                             - ตดัเซาะรอบบริเวณรอยแตกเป็นรูปสีเหลียมให้ร่องทีเซาะตงัฉาก   

                             - เกลียส่วนผสมซอ่มปะให้ลงไปอดุรอยแตก   

                             - บดทบัให้แนน่   

                             - ฉาบก่อนเพมิผิว และ บม่   

                             - เกลียนส่วนผสมสําเร็จทบัแล้วบดทบัให้แนน่ และให้ได้ระดบั          

4.5.4 รอยแตกใกล้ขอบถนน  (EDGE CRACK)   

                  มีลกัษณะการแตกทรุดไปตามยาวของถนนหา่งจากขอบประมาณ ๓๐ซม.ถึง๑ ม.   

                  สาเหตุ  - เกิดจากการทรุดตวัของชนัรากเนืองจากแรงดนัด้านข้าง        (Lateral  

Support) ของไหลถ่นนไม่พอเพียง,ระบบระบายนําไมดี่, รากไม้ของพืชบริเวณข้างถนน, การหดตวัของดนิ

บริเวณรอบ ๆ    

                วิธีซ่อม   

                - แก้ไขระบบระบายนําโดยเปลียนวสัดทีุใช้ทําไหล่ถนนให้นําไหลซึมออกไปสะดวก   

                - ฉาบก่อนเพิมผิวตามแนวทีแตก   

                - ปสูว่นผสมสําเร็จแล้วบดทบัให้แนน่ และเรียบ                        

          4.5.5 การแตกร้าวบริเวณรอยต่อ   (Joint Cracks)   

                มีสองชนิดคือ  การแตกร้าวตรงรอยตอ่ผิวทางกบัไหล่ทาง และรอยตอ่ชว่งจราจร   

                สาเหตุ - การแตกร้าวตรงรอยตอ่ผิวทางกบัไหล่ทางเกิดจาก การเปียกแล้วแห้ง  

กลบัไปกลบัมาภายใต้ผิวหน้าของไหลท่าง เนืองจากระบบระบายนําไมดี่ ทําให้มีนําขงัอยูต่ามแอ่งตรงรอยต่

ส่วนการแตกร้าวตรงรอยตอ่ช่องจราจรเกิดจาก    การไมย่ึดเกาะกนัระหว่างการปผิูวทางแตล่ะชอ่ง   

                วิธีซ่อม   

                - แก้ไขระบบระบายนํา   

                - ถ้าเป็นรอยแตกขนาดเล็ก ควรซอ่มด้วยสเลอรีซีล   

                - ถ้ารอยแตกขนาดใหญ่ ควรใช้ส่วนผสมสําเร็จแบบผสมเย็นอดุ   

          4.5.6 รอยแตกเนืองจากการหดตัว   (Shrinkage Crack)   

                ลกัษณะการแตกจะเป็นแผน่ใหญ่ ๆ   ทีรอยแตกจะมาบรรจบกนัเป็นตาข่ายและมี

มมุแหลม   

                สาเหตุ  - เกิดจากการใช้บิทเูมนทีมีความแข็งเกินไป, การเปลียนแปลงปริมาตร

ของผิวทาง, การเปลียนแปลงปริมาตรของชนัรากและชนัพืนฐานทาง  แตส่่วนใหญ่เกิดจากการเปลียนแปลง

ปริมาตรของมวลรวมละเอียดที  ใช้ผสมในบทิมูินสัคอนกรีต   ทีมีเปอร์เซนต์ของยางมากไป  การแตกร้าว

แบบนีจะยิงเกิดขนึเร็ว  ถ้าปริมาณการจราจรตาํ   
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วิธีซ่อม    ทําสเลอรีซีล  หรือแตง่ผิว   

                - กวาดและล้างผิวทางให้สะอาด   

                - ฉาบก่อนเพิมผิว  และบม่   

                - ทําสเลอรีซีล หรือเซอร์เฟสทรีตเมนต์   

          4.5.7 รอยแตกเนืองจากการเคลือนตัว    (Slippage Cracks)   

                สาเหตุ - เกิดจากการทีผิวทางไมเ่กาะยดึกบัชนัราก  และถกูแรงกระทําใน   

แนวราบของล้อรถฉีกออกเป็นรอยแยก   

                วิธีซ่อม - วิธีเดียวทีกระทําได้คือ รือบริเวณทีแตกร้าว และไม ่ เกาะกบัชนัราก    

ออกให้หมดแล้วฉาบก่อนเพิมผิว  และปผูิวทางใหม ่  

          4.5.8 การแตกร้าวซําซ้อน ( Reffection Cracks)   

                มกัเกิดกับผิวทางทีเสริมผิวจราจร (Overlay - เสริมผิวจราจรใหม)่    โดยมากจะ

เกิดกบัผิวทางทีเสริมผิวจราจรบนผิวทางหรือชนัรากคอนกรีต 

สาเหตุ  - เกิดจากรอยแตกร้าวเดมิของพืนโครงสร้างด้านล่างส่งผล        ตอ่มายงั 

ผิวทางชนับน โดยการเคลือนตวัทงัทางดงิและทางระดบั  ของชนัทีรองรับผิวจราจร จากการกระทําของ

ยวดยาน,อณุหภมูิ   

                วิธีซ่อม  - ในปัจจบุนัยงัไมมี่ข้อสรุปทีดีพอ สําหรับการซ่อม         และการควบคมุ

การ แตกแบบนี การแตกแบบนีนบัเป็นปัญหาใหญ่พอควร  เพราะการซ่อมอยา่งผิด ๆ      จะทําให้เกิดความ

เสียหายมากขนึ การขบัขีไมส่ะดวก และเกิดอบุตัเิหตไุด้โดยง่าย              อย่างไรก็ดีสําหรับผู้ ทีสนใจ ให้ดใูน

ผนวกท้ายบท      เรืองเทคนิคการลด การแตกสะท้อนซําซ้อน     ในผิวทางบิทมิูนสัคอนกรีตทีปทูบับนถนน

คอนกรีต    
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ผนวก ก. 

แสดงจดุวาบไฟ และค่าเพนิเทรชนั 
สําหรับแอสฟัลท์ซีเมนต์ 

 เพนิเทรชนัเกรด 

คา่จากการทดสอบ 40-50 60-70 85-100 120-150 200-300 

 ตําสดุ สงูสดุ ตําสดุ สงูสดุ ตําสดุ สงูสดุ ตําสดุ สงูสดุ ตําสดุ สงูสดุ 

คา่เพนิเทรชนัที 77F 

(25C) 100g5s 

จดุวาบไฟเป็นองศา F 

CLEVELAND OPEN CUP 

คา่การยืดตวัที 77F 

(25C) 5cm/min,cm 

คา่เพนิเทรชนัทีเหลือหลงั 

การทดสอบฟิล์มบางเป็น% 

คา่การยืดตวัที 77F 

5cm/min,cm หลงัการ 

ทดสอบฟิล์มบาง 

การละลายในไตรคลอโร 

เอทธิลีนเป็น% 

 

40 

 

450 

 

100 

 

55+ 

 

- 

 

99.0 

 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

50 

 

- 

 

60 

 

450 

 

100 

 

52+ 

 

- 

 

99.0 

 

70 

 

- 

 

- 

 

- 

 

75 

 

- 

 

85 

 

450 

 

100 

 

47+ 

 

- 

 

99.0 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

 

120 

 

425 

 

100 

 

42+ 

 

- 

 

99.0 

 

150 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

 

200 

 

350 

 

100 

 

37+ 

 

- 

 

99.0 

 

300 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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ผนวก ข. 

TEMPERATURE - VOLUME - WEIGHT CONVERSION DATA 

FOR BITUMINOUS MATERIALS* 

t = Observed Temperature , of       M = Multiplier to reduce volume to 60 f** 

GROUP 1  - Specific Gravity at 60. f , 0.850 to 0.966 

t M t M T M t m 

60 1.0000 135 0.9705 210 0.9419 285 0.9142 

65 0.9980 140 0.9686 215 0.9401 290 0.9124 

70 0.9960 145 0.9667 220 0.9382 295 0.9106 

75 0.9940 150 0.9647 225 0.9363 300 0.9088 

80 0.9921 155 0.9628 230 0.9345 305 0.9070 

85 0.9901 160 0.9608 235 0.9326 310 0.9052 

90 0.9881 165 0.9590 240 0.9307 315 0.9034 

95 0.9861 170 0.9570 245 0.9289 320 0.9016 

100 0.9841 175 0.9551 250 0.9270 325 0.8998 

105 0.9822 180 0.9532 255 0.9252 330 0.8980 

110 0.9803 185 0.9513 260 0.9234 335 0.8962 

115 0.9783 190 0.9494 265 0.9215 340 0.8945 

120 0.9763 195 0.9494 270 0.9197 345 0.8927 

125 0.9744 200 0.9457 275 0.9179 350 0.8909 

130 0.9724 205 0.9438 280 0.9160 355 0.8892 
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ผนวก ข. (ตอ่) 

TABLE 

GROUP 0***  - Specifie Gravity at 60. f , above 0.966 

t M t M T M t m 

60 1.000 135 0.9741 210 0.9490 285 0.9248 

65 0.9982 140 0.9724 215 0.9474 290 0.9233 

70 0.9965 145 0.9707 220 0.9458 295 0.9217 

75 0.9948 150 0.9691 225 0.9441 300 0.9201 

80 0.9931 155 0.9674 230 0.9425 305 0.9185 

85 0.9914 160 0.9657 235 0.9409 310 0.9169 

90 0.9896 165 0.9640 240 0.9392 315 0.9154 

95 0.9879 170 0.9623 245 0.9376 320 0.9138 

100 0.9862 175 0.9606 250 0.9360 325 0.9123 

105 0.9844 180 0.9590 255 0.9344 330 0.9107 

110 0.9827 185 0.9573 260 0.9328 335 0.9092 

115 0.9809 190 0.9556 265 0.9312 340 0.9076 

120 0.9792 195 0.9539 270 0.9296 345 0.9061 

125 0.9775 200 0.9523 275 0.9280 350 0.9045 

130 0.9758 205 0.9507 280 0.9264 355 0.9030 
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                        ผนวก  ข. (ตอ่)      

TABLE    

GROUP CO - Tar : Rt-5, Rt-6, Rt-7, Rt-8, Rt-9, Rt-10, Rt-11, Rt-12, Rtcb-5, Rtcb-6 

t M t M t M t m 

60 1.0000 110 0.9852 160 0.9709 210 0.9569 

65 0.9985 115 0.9838 165 0.9695 215 0.9556 

70 0.9970 120 0.9823 170 0.96811 220 0.9542 

75 0.9955 125 0.9809 175 0.9667 225 0.9528 

80 0.9940 130 0.9794 180 0.9653 230 0.9515 

85 0.9926 135 0.9780 185 0.9639 235 0.9531 

90 0.9911 140 0.9766 190 0.9625 240 0.9488 

95 0.9896 145 0.9751 195 0.9611 245 0.9474 

100 0.9881 150 0.9737 200 0.9597 250 0.9461 

105 0.9867 155 0.9723 205 0.9583   

 

 

EMULSIFIED ASPHALTS 

t M t M T M t m 

60 1.0000 100 0.9900 140 0.9800   

65 0.9988 105 0.9888 145 0.9788   

70 0.9975 110 0.9875 150 0.9775   

75 0.9963 115 0.9863     

80 0.9950 120 0.9850     

85 0.99388 125 0.9838     

90 0.9925 130 0.9825     

95 0.9913 135 0.9815     

** M actually equals 
"t"volumeat

Fvolumeat60
 

*** Use also for RT-1, 2, 3, and 4 

 

 



 ค-1 

ผนวก  ค. 

TABLE  NO 1 

GRADATION  SPECIFICATION  LIMIT  FOR  BITUMINOUS  PAVEMENTS 

ASPHALT  MIXTURE  -  SURFACE  COURSE  -  LOW  PRESSURE  TIRES  ( 100 Psi & under) 

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve 1 1/2 inch maximum 1 inch maximum 3/4 inch maximum 

Size Gradation 1 Gradation 2 Gradation 3 

1 1/2” A B C A B C A B C 

 100 100 100 - - - - - - 

1” 79-95 83-96 86-98 100 100 100 - - - 

3/4” 70-84 74-86 78-90 80-95 84-96 90-98 100 100 100 

1/2” 61-75 66-79 71-84 68-86 74-89 79-93 80-95 84-90 87-98 

3/8” 54-68 60-72 65-78 60-77 66-82 72-87 72-86 76-82 80-92 

#4 42-54 48-60 54-66 45-60 52-68 60-75 55-70 61-67.5 67-80 

#8 33-45 39-51 45-57 34-49 41-57 49-64 43-57 49-55.5 56-58 

#16 26-37 31-42 37-48 26-40 33-47 40-54 34-46 39-45 46-57 

#30 19-29 23-33 29-38 19-30 25-37 30-43 26-36 30-35 36-46 

#50 14-22 17-25 21-29 14-23 18-28 21-32 18-27 21-25.5 26-34 

#100 8-14 10-16 13-19 8-16 11-18 13-21 10-17 13-16.5 16-22 

#200 3-6 3.5-6.5 4-7 3-7 3.5-7.5 4-8 3-7 3.5-5.5 4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค-2 

CONTINUATION  OF  TABLE  NO 1 

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve 1 1/2 inch maximum 3/8 inch maximum 

Size Gradation 4 Gradation 5 

1 1/2” A B C A B C 

 - - - - - - 

1” - - - - - - 

3/4” - - - - - - 

1/2” 100 100 100 - - - 

3/8” 79-94 81-95 85-96 100 100 100 

#4 59-73 64-80 72-85 75-95 78-95 80-95 

#8 46-60 53-67 60-73 60-79 63-83 66-86 

#16 36-49 42-54 48-60 46-65 49-68 52-72 

#30 28-38 32-42 37-48 33-51 36-54 38-58 

#50 19-28 22-30 26-35 21-37 24-40 26-43 

#100 11-18 13-20 16-22 12-24 14-26 16-28 

#200 4-8 4-8 4-8 5-9 6-10 7-11 

 



 ง-1 

ผนวก ง. 

TABLE  NO 2 

GRADATION  SPECIFICATION  LIMIT  FOR  BITUMINOUS  PAVEMENTS 

ASPHALT  MIXTURE  -  SURFACE  COURSE  -  *HIGH  PRESSURE  TIRES  ( Over 100 Psi ) 

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve  1 inch maximum 3/4 inch maximum 

Size 1 1/2 inch maximum Gradation 6 Gradation 7 

1“   A B C A B C 

   100 - - - - - 

3/4”   86-97 - - 100 - - 

1/2”   76-90 - - 82-96 - - 

3/8”   69-83 - - 75-90 - - 

#4   55-70 - - 60-73 - - 

#8   45-59 - - 46-60 - - 

#16   35-48 - - 34-48 - - 

#30   26-38 - - 24-38 - - 

#50   17-28 - - 15-28 - - 

#100   10-20 - - 8-7 - - 

#200   3-6 - - 3-6 - - 

* Optional  for  Low Pressure  Tires  (100 Psi & under) 

 



 จ-1 

ผนวก จ. 

TABLE  NO  3 

GRADATION  SPECIFICATION  LIMIT  FOR  BITUMINOUS  PAVEMENTS 

ASPHALT  MIXTURE  -  SURFACE  COURSE  -  HIGH & LOW  PRESSURE  TIRES 

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve  2 inch maximum 1 1/2 inch maximum 1 inch maximum 

Size Gradation 8 Gradation 9 Gradation 10 

2” A B C A B C A B C 

 100 100 100 - - - - - - 

1 1/2” 79-95 81-95 82-96 100 100 100 - - - 

1” 68-84 70-86 71-88 73-95 75-95 79-95 100 100 100 

3/4” 60-75 62-78 64-79 64-83 67-85 70-87 72-95 75-95 81-96 

1/2” 52-67 54-69 56-72 55-73 59-77 62-80 61-82 65-85 69-89 

3/8” 46-40 48-63 50-66 48-65 52-69 55-73 58-72 58-76 62-81 

4# 32-47 34-49 37-52 35-51 39-55 42-58 38-54 43-59 48-66 

8# 22-37 24-39 27-42 26-40 29-45 33-49 28-43 32-47 37-53 

16# 17-30 18-31 20-34 19-32 22-36 25-39 20-34 24-38 28-43 

30# 12-23 14-24 15-26 14-25 16-27 18-30 15-27 17-29 20-33 

50# 8-18 9-18 10-19 10-18 11-20 12-21 10-20 11-22 14-24 

100# 5-12 5-13 6-14 5-12 6-13 7-14 7-14 7-15 8-16 

200# 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จ-2 

CONTINUATION  OF  TABLE  NO 3 

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve 3/4 inch maximum 1/2 inch maximum 

Size Gradation 11 Gradation 12 

2” A B C A B C 

 - - - - - - 

1 1/2” - - - - - - 

1” - - - - - - 

3/4” 100 100 100 - - - 

1/2” 70-95 74-95 77-95 100 100 100 

3/8” 60-80 64-84 68-88 71-95 75-95 78-95 

4# 42-60 47-65 52-70 50-71 54-75 59-80 

8# 30-49 36-54 39-57 36-56 40-60 45-66 

16# 23-39 27-43 29-46 26-44 29-48 34-42 

30# 17-30 19-33 22-36 19-34 22-37 25-40 

50# 12-23 13-24 15-26 13-25 15-27 17-29 

100# 7-16 8-17 9-18 9-18 10-19 11-19 

200# 3-7 3-7 3-7 4-9 4-9 4-9 

 



 ฉ-1 

ผนวก ฉ. 

TABLE  NO  4 

GRADATION  SPECIFICATION  LIMIT  FOR  BITUMINOUS  PAVEMENTS 

ASPHALT  MIXTURE  -  SURFACE  COURSE  -  LOW  PRESSURE  TIRES  ( 100 Psi & under) 

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve 1 1/2 inch maximum 1 inch maximum 3/4 inch maximum 

Size Gradation 13 Gradation 14 Gradation 15 

1“ A B C A B C A B C 

 100 100 100 - - - - - - 

3/4” 78-95 80-95 84-96 100 100 100 - - - 

1/2” 68-85 71-88 75-90 76-95 80-95 85-96 100 100 100 

3/8” 57-75 62-82 66-85 67-85 73-89 79-93 75-95 80-95 86-96 

#4 40-58 47-65 52-70 50-66 58-73 65-80 55-70 63-80 70-84 

#8 28-46 35-51 40-58 38-53 43-58 53-68 38-54 48-64 54-69 

#16 20-35 26-40 30-47 28-41 32-46 41-55 27-41 36-49 41-55 

#30 13-25 18-30 22-36 19-30 23-36 29-42 18-29 24-36 28-42 

#50 8-17 12-21 15--26 12-21 15-25 18-29 10-20 15-25 18-29 

#100 5-12 7-14 9-18 6-14 9-16 11-18 6-13 9-17 11-19 

#200 2-8 4-10 4-10 4-10 4-10 6-10 4-10 4-10 6-10 

 

 



 ช-1 

ผนวก ช. 

TABLE  NO  5 

GRADATION  SPECIFICATION   FOR  BITUMINOUS  PAVEMENTS 

ASPHALT  MIXTURE  -  BINDER  COURSE  -  HIGH & LOW  PRESSURE  TIRES  

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve 1 1/2 inch maximum 

Size Gradation 16 

1 1/2” A B C 

 100   

1” 79-95   

3/4” 56-84   

1/2” 44-75   

3/8” 36-65   

#4 20-45   

#8 12-33   

#16 6-23   

#30 2-15   

#50 0-8   

#100 0-4   

 



 ซ-1 

ผนวก ซ. 

TABLE  NO  6 

GRADATION  SPECIFICATION  LIMIT  FOR  BITUMINOUS  PAVEMENTS 

BITUMINOUS  ROAD MIX  -  SURFACE  COURSE 

Percent  passing  (by  weight) 

Sieve 1  inch maximum 3/4 inch maximum 1/2 inch maximum 

Size Gradation 17 Gradation 18 Gradation 19 

1“ A B C A B C A B C 

 100   -   -   

3/4” 85-100   100   -   

1/2” 72-95   82-100   100   

3/8” 61-90   68-93   82-100   

#4 43-79   48-82   57-88   

#8 32-68   35-71   41-76   

#16 24-56   26-60   30-64   

#30 18-44   20-48   22-52   

#50 13-32   14-38   15-40   

#100 9-21   10-25   10-26   

#200 5-12   5-12   5-12   

 


