สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 องคประกอบของถนนลาดยาง
1.1.1 ผิวหนาถนนหรือผิวทาง (Surfacing)
1.1.2 ชั้นพื้นทาง
1.1.3 ชั้นรองพื้นทาง
1.1.4 ชั้นดินคันทาง
1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโครงสรางของถนน
1.3 การเสื่อมสภาพของถนน
1.4 การดูแลบํารุงรักษาทาง
1.5 การพิจารณาคัดเลือกสายทางสําหรับการซอมสรางโดยวิธีการ
หมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
1.5.1 ขอมูลที่สําคัญสําหรับการพิจารณาคัดเลือกสายทาง
1.5.2 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกสายทางที่ซอมสรางโดยวิธกี าร
หมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
บทที่ 2 Pavement Recycling
2.1 ทั่วไป
2.2 การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม (Pavement Recycling)
2.2.1 Cold Planning (CP)
2.2.2 Hot Recycling
2.2.3 Hot In-Place Recycling (HIR)
2.2.4 Full Depth Reclamation (FDR)
2.2.5 Cold Recycling (CR)
2.3 การซอมบํารุงโดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมแบบในที่
(Cold In – Place Recycling,CIR)
2.3.1 ทั่วไป
2.3.2 ชุดเครื่องจักรในการซอมบํารุงโดยวิธวี ัสดุหมุนเวียนชั้นทาง
มาใชงานใหมแบบในที่
2.3.3 การประยุกตใชงาน
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หนา
บทที่ 3 การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา
3.1 ทั่วไป
3.2 กระบวนการสํารวจ และออกแบบ
3.2.1 การรวบรวมขอมูล
3.2.2 การสํารวจเบื้องตน
3.2.3 การสํารวจรายละเอียด
3.2.3.1 การเปดบอ (Testpit Excavation)
3.2.3.2 การเจาะเก็บตัวอยาง (Core Extraction)
3.2.3.3 การทดสอบในหองปฏิบัติการ (Laboratory Testing)
3.2.3.4 การทดสอบการหยั่งทะละดวยหัวแบบกรวย (Dynamic
Cone Penetration Probes, DCP)
3.2.3.5 การวิเคราะหคา การแอนตัว (Analysis of Deflection
Measurements
3.2.3.5.1 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจเพื่อวัดคาการแอน
ตัวของถนนลาดยาง
3.2.3.5.2 วิธีการสํารวจคาการแอนตัวของถนนลาดยาง
3.2.3.5.3 การคํานวณคาการแอนตัวของถนน
3.2.4 การออกแบบซอมสรางเบื้องตน
3.2.4.1 การคํานวณหาคา Allowable Deflection และ Percent
Reduction Deflection
3.2.5 การออกแบบสวนผสม
3.2.6 การออกแบบขั้นสุดทาย
3.2.7 การประมาณราคาคากอสราง
3.2.7.1 แบบกอสราง และรายละเอียดประกอบ
3.2.7.2 รายละเอียดควบคุมการกอสราง
3.2.7.3 ขอมูล คุณสมบัติ แหลง ราคา และระยะทางขนสงวัสดุ
จากแหลงถึงพื้นที่กอสราง
3.2.7.4 ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง และคาดําเนินการและคา
เสื่อมราคา
3.2.7.5 สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศของพื้นทีก่ อสราง
3.2.7.6 คาแรงงานที่ใชประกอบการคํานวณคาใชจา ย
กรมทางหลวงชนบท

3-1
3-1
3-1
3-1
3-28
3-28
3-32
3-32
3-32
3-33
3-34
3-35
3-40
3-42
3-44
3-53
3-72
3-72
3-77
3-77
3-77
3-77
3-78
3-78
สํานักบํารุงทาง

3.2.7.7 หลักเกณฑในการกําหนดราคา และแหลงวัสดุกอสราง
3.2.7.8 หลักเกณฑการคิดคาขนสงวัสดุกอสราง คาดําเนินการ
และคาเสื่อมราคา
3.2.7.9 หลักเกณฑการประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธี
หมุนเวียนวัสดุในที่
3.2.7.10 แบบฟอรมการประมาณราคา
3.3 ตัวอยางการประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่
บทที่ 4 การควบคุมงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกอสราง

หนา
3-78
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3-88
3-92
3-97
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4.1.1 การแกไขชัน้ โครงสรางทางที่เสียหาย, Deep Patch
4.1.2 การแกไขปรับปรุงระดับและความลาดเอียง
4.1.3 การกอสรางแปลงทดสอบ
4.1.3.1 ตรวจสอบอัตราสวนรอยละปูนซีเมนตที่ใช
4.1.3.2 การกอสรางรอยตอ
4.1.3.3 การเกลี่ยแตงปรับระดับ
4.1.3.4 การบดทับ
4.1.3.5 การบม
4.1.3.6 การตรวจสอบความลึกการขุดไส
4.1.3.7 การตรวจสอบกําลังรับแรงอัด
4.1.4 การดําเนินการกอสรางดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่
4.1.5 งาน Prime Coat
4.1.5.1 การจัดเตรียมพื้นที่
4.1.5.2 ตรวจสอบยางแอลฟลตและรถราดยาง
4.1.5.3 ตรวจสอบอัตราการใชยางแอลฟลต
4.1.5.4 การราดยางแอสฟลตโดยวิธกี ารใชทอพนยาง (Spraybar)
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4.1.6 งาน Asphaltic Concrete
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4.1.6.1 การเตรียมวัสดุเครื่องจักรและเครื่องมือ
4.1.6.2 การกอสรางแปลงทดสอบชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
4.1.6.3 การดําเนินงานกอสรางจริง
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4.1.7 งานตีเสนจราจร

หนา
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4.1.7.1 การเตรียมวัสดุเครื่องจักรและเครื่องมือ
4.1.7.2 การเตรียมงาน
4.1.7.3 การดําเนินงาน
4.1.8 งานจราจรสงเคราะห
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บทที่ 5 เอกสารการควบคุมงาน
5.1 เอกสารที่รวบรวมและจัดทําขึ้นกอเขาดําเนินการกอสราง

5-2

5.1.1 สัญญาจาง
5.1.2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
5.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน
5.1.4 คําสั่งรายงานตัวผูอํานวยการสํานักฯ ในเขตพื้นที่กอสราง
5.2 เอกสารที่รวบรวมและจัดทําขึ้นขณะเขาดําเนินการกอสราง
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5.2.1 เอกสารที่ผูรับจางจัดทําขึ้นและรวบรวมโดยผูควบคุมงานเพื่อ
รายงานตอผูวาจาง
5.2.2 เอกสารที่ผูควบคุมจัดทําขึ้นและรวบรวมเพื่อรายงานตอผูวาจาง
5.3 เอกสารที่รวบรวมและจัดทําขึ้นหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
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สารบัญรูป
รูปที่ 1.1

ลักษณะโครงสรางของถนนลาดยาง

หนา
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รูปที่ 1.2

ลักษณะผิวทางเสียหายแบบหลุดรอน
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รูปที่ 1.3

ลักษณะผิวทางเสียหายแบบรอยประซอม
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รูปที่ 1.4

ลักษณะผิวทางเสียหายแบบหลุมบอ
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รูปที่ 1.5

ลักษณะผิวทางเสียหายแบบยุบตัวเปนแอง

1-5

รูปที่ 1.6

ลักษณะผิวทางเสียหายแบบรอยแตกหนังจระเข
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รูปที่ 1.7

ลักษณะผิวทางเสียหายแบบรอยแตกตามยาว/ขวาง
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รูปที่ 1.8

ขอมูลสําคัญสําหรับการพิจารณาคัดเลือกสายทาง
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รูปที่ 1.9

แผนผังแสดงการพิจารณาวิธีการซอมบํารุงสภาพความเสียหายสายทาง
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รูปที่ 2.1

Recycling Machines
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รูปที่ 2.2

ชุดอุปกรณขุดตัดใน Recycling Machines

2-4

รูปที่ 2.3

แผนผังและอุปกรณการควบคุมเครื่องจักร
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รูปที่ 2.4

ขบวนรถสําหรับงานซอมบํารุงโดยวิธี Cold In – Place Recycling
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รูปที่ 2.5

การจําแนกแยกประเภท Cold Recycling
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แผนผังขั้นตอนการออกแบบซอมสรางโครงสรางชั้นทาง
ตัวอยางสภาพความเสียหายของผิวทาง
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ตัวอยางสภาพความเสียหายตอโครงสรางทาง
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รูปที่ 3.4

ปกแบบฟอรมรายงานสํารวจและการประเมินสภาพทาง
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คําแนะนําในการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
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รูปที่ 3.6
รูปที่ 3.7

ภาพตัดขวางประกอบการบันทึกความเสียหายของสายทาง
ในแบบฟอรมรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษา
แบบฟอรมสรุปรายละเอียดงานสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
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รูปที่ 3.8

แบบฟอรมประวัตกิ ารกอสราง
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รูปที่ 3.9

แบบฟอรมประวิตกิ ารบํารุงรักษา
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รูปที่ 3.10 แบบฟอรมรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
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หนา
รูปที่ 3.11 ลักษณะความเสียหายแบบผิวทางหลุดรอนและรูปแบบการวัด
พื้นที่ความเสียหาย
รูปที่ 3.12 ลักษณะความเสียหายแบบรอยปะซอมและรูปแบบการวัด
พื้นที่ความเสียหาย
รูปที่ 3.13 ลักษณะความเสียหายแบบหลุมบอและรูปแบบการวัด
พื้นที่ความเสียหาย
รูปที่ 3.14 ลักษณะความเสียหายแบบหลุมบอที่มีระยะหางของแตละหลุม
ไมเกิน 30 เซนติเมตร
รูปที่ 3.15 ลักษณะความเสียหายแบบยุบตัวเปนแองและรูปแบบการวัด
พื้นที่ความเสียหาย
รูปที่ 3.16 ลักษณะความเสียหายแบบรองลอและรูปแบบการวัด
พื้นที่ความเสียหาย
รูปที่ 3.17 ลักษณะความเสียหายแบบรอยแตกหนังจระเขและรูปแบบการวัด
พื้นที่ความเสียหาย
รูปที่ 3.18 ลักษณะความเสียหายแบบรอยแตกตามแนวยาว/ขวางถนน
และรูปแบบการวัดพื้นที่ความเสียหาย
รูปที่ 3.19 ภาพถายสภาพสายทาง
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รูปที่ 3.22 แบบฟอรมรายละเอียดเครื่องหมายจราจร
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รูปที่ 3.23 แบบฟอรมใบสรุปปริมาณงานและเครื่องหมายจราจร
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รูปที่ 3.24 แบบฟอรมสรุปปริมาณงาน (ทางเชื่อม)
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รูปที่ 3.25 แบบฟอรมสรุปรายละเอียดโครงสรางระบายน้ํา
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รูปที่ 3.26 แบบฟอรมขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง
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รูปที่ 3.27 แบบฟอรมขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง (ตอ)
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รูปที่ 3.28 หนาตัดโครงสรางชั้นทางที่ไดจากการเปดบอทดสอบ
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รูปที่ 3.29 Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
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รูปที่ 3.30 Benkelman Beam
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รูปที่ 3.31 การเตรียมรถบรรทุกสําหรับสํารวจวัดคาการแอนตัว
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กรมทางหลวงชนบท
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หนา
รูปที่ 3.32 การเตรียมอุปกรณวดั ความดันยางรถ, เทอรโมมิเตอร, เหล็กนํา
และอุปกรณทเี่ กี่ยวของอื่นๆ
รูปที่ 3.33 แบบฟอรมบันทึกการแอนตัวดวยเครื่องมือ Benkelman Beam
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รูปที่ 3.34 ตัวอยางการสํารวจสํารวจคาการแอนตัวของถนนผิวทางลาดยาง
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รูปที่ 3.35 ตัวอยางวัดอุณหภูมิของผิวถนนขณะที่ทําการสํารวจ
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รูปที่ 3.36 ตัวอยางการบันทึกขอมูลสําหรับการสํารวจดวย Benkelman Beam
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รูปที่ 3.37 ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะสําหรับความเสียหายที่เกิดกับผิวทาง
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รูปที่ 3.38 ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะสําหรับความเสียหาย
ในโครงสรางทางสวนบน
รูปที่ 3.39 ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะสําหรับความเสียหายโครงสรางลึก

3-43
3-43

รูปที่ 3.40 ความสัมพันธระหวางคาการแอนตัวกับคาจํานวนเพลามาตรฐาน
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รูปที่ 3.41 ความสัมพันธระหวางคา Percent Feduction Deflection
กับคาเทียบเทากรวดมาตรฐาน
รูปที่ 3.42 ผังแสดงการประเมินคาเสริมความแข็งแรงดวยคาการแอนตัว
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รูปที่ 3.43 ผลการออกแบบปรับปรุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุ
ชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
รูปที่ 3.44 ตัวอยางแบบงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In–Place Recycling )
รูปที่ 3.45 การยอยวัสดุ

3-53
3-54
3-55

รูปที่ 3.46 การอบตัวอยางในตูอบ

3-55

รูปที่ 3.47 ตะแกรง ขนาด ¾ นิ้ว

3-56

รูปที่ 3.48 ตลับบรรจุตัวอยาง

3-56

รูปที่ 3.49 พลั่ว

3-56

รูปที่ 3.50 เครื่องชั่งน้ําหนัก

3-56

รูปที่ 3.51 กระบอกตวงน้ํา

3-57

รูปที่ 3.52 Mold, Base Plate และ Collar

3-57

รูปที่ 3.53 กระดาษรองตัวอยาง

3-57

รูปที่ 3.53 คอนบดอัดดิน

3-57

กรมทางหลวงชนบท

สํานักบํารุงทาง

รูปที่ 3.54 คอนบดอัดดิน

หนา
3-57

รูปที่ 3.55 เครื่องดันตัวอยางดินออกจาก Mold

3-57

รูปที่ 3.56 เหล็กปากสําหรับตัดแตงกอนตัวอยาง

3-57

รูปที่ 3.57 เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบชั่งละเอียด

3-58

รูปที่ 3.58 ถุงพลาสติกเก็บกอนตัวอยาง

3-58

รูปที่ 3.59 เครื่องมือทดสอบหากําลังอัดประลัย

3-58

รูปที่ 3.60 ตัวอยางการหาคา OMC

3-60

รูปที่ 3.61 ผสมปูนซีเมนตในวัสดุตัวอยาง

3-63

รูปที่ 3.62 เก็บตัวอยางวัสดุเพื่อหาคาเปอรเซ็นต ความชื้น

3-63

รูปที่ 3.63 วางกระดาษรองที่กน Mold

3-63

รูปที่ 3.64 แบงวัสดุตวั อยางลงใน Mold โดยแบงเปน 5 ชั้นเทาๆ กัน

3-63

รูปที่ 3.65 การกระทุงดวยคอนบดอัดดินระยะยกสูง 18” จํานวน 25 ครั้ง/ชั้น

3-64

รูปที่ 3.66 ดันกอนวัสดุตวั อยางออกจาก Mold

3-64

รูปที่ 3.67 นําถุงพลาสติกใสกอนตัวอยางเพื่อเปนการบม

3-64

รูปที่ 3.68 ชั่งน้ําหนักกอนตัวอยางวัสดุเพื่อบันทึกลงในแบบฟอรม

3-64

รูปที่ 3.69 ปดถุงพลาสติกเพื่อทําการบมวัสดุในอุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน

3-64

รูปที่ 3.70 เมื่อครบ 7 วันเปดถุงตัวอยางออกแลวนําไปแชในน้ําเปนเวลา 2 ชั่วโมง

3-64

รูปที่ 3.71 นําขึ้นมาแลวเปดถุงพลาสติกเพื่อผึ่งอากาศ ประมาณ 30 นาที
แลวชั่งน้ําหนัก
รูปที่ 3.72 วัดขนาดเสนผานศูนยกลาง ความสูง

3-65

รูปที่ 3.73 นํากอนตัวอยางไปทดสอบหาคากําลังอัดประลัย

3-65

รูปที่ 3.74 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมือ่ อัตราสวนปูนซีเมนต
ที่ใชเทากับ รอยละ 2.5 โดยน้าํ หนัก
รูปที่ 3.75 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมือ่ อัตราสวนปูนซีเมนต
ที่ใชเทากับ รอยละ 3.0 โดยน้าํ หนัก
รูปที่ 3.76 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมือ่ อัตราสวนปูนซีเมนต
ที่ใชเทากับ รอยละ 3.5 โดยน้าํ หนัก

กรมทางหลวงชนบท

3-65

3-66
3-67
3-68

สํานักบํารุงทาง

หนา
รูปที่ 3.77 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมือ่ อัตราสวนปูนซีเมนต
ที่ใชเทากับ รอยละ 4.0 โดยน้าํ หนัก
รูปที่ 3.78 ตัวอยางการวิเคราะหผลเพื่อหาอัตราสวนของปูนซีเมนตที่จะใชงาน
รูปที่ 3.79 ตัวอยางแบบงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In–Place Recycling )
รูปที่ 3.80 ตัวอยางแบบงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In–Place Recycling )
รูปที่ 3.81 ตัวอยางแบบรูปตัดตามขวางและบัญชีปริมาณงาน

3-69
3-70
3-73
3-74
3-75

รูปที่ 3.82 ตัวอยางรายการประกอบแบบและขอกําหนดในการซอมบํารุง

3-76

รูปที่ 3.83 แบบฟอรมสรุปประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง

3-93

รูปที่ 3.84 แบบฟอรมใบประมาณราคาจางเหมากอสรางทาง

3-94

รูปที่ 3.85 แบบฟอรมใบประมาณราคาจางเหมากอสรางทาง (ตอ)

3-95

รูปที่ 3.86 แบบฟอรมใบประมาณราคาจางเหมากอสรางทาง (ตอ)

3-96

รูปที่ 3.87 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร.5

3-105

รูปที่ 3.88 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร.4

3-106

รูปที่ 3.89 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร.4 (ตอ)

3-107

รูปที่ 3.90 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร.4 (ตอ)

3-108

รูปที่ 4.2

ขั้นตอนการดําเนินงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
โดยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่
การกําหนดขนาดและพื้นทีค่ วามเสียหาย

4-2
4-3

รูปที่ 4.3

การขุดผิวทางและชัน้ โครงสรางทางที่ชาํ รุดเสียหายออก

4-3

รูปที่ 4.4
รูปที่ 4.5

การลงวัสดุหินคลุกบดอัดแนนใหไดความหนาชั้นละ
ไมเกิน 15 ซม. จนถึงชั้นผิวทาง
ลงหินคลุกที่ผานการทดสอบ

4-3
4-4

รูปที่ 4.6

เกลี่ยปรับใหไดระดับตามทีก่ ําหนดไว

4-4

รูปที่ 4.7

ผลทดสอบการบดอัดหินคลุก

4-6

รูปที่ 4.8

แสดงผลเปอรเซ็นตปูนซีเมนตและคากําลังอัดจาก
ผลการออกแบบอัตราสวนผสม

4-7

รูปที่ 4.1

กรมทางหลวงชนบท

สํานักบํารุงทาง

รูปที่ 4.9

ตําแหนงจอคอมพิวเตอรของเครื่องจักรขุดไส

หนา
4-8

รูปที่ 4.10 การกอสรางรอยตอตามยาว

4-10

รูปที่ 4.11 การกอสรางรอยตอตามขวาง

4-10

รูปที่ 4.12 แสดงการเกลีย่ แตงปรับระดับ

4-11

รูปที่ 4.13 การบดอัดดวยชุดเครื่องจักรบดอัด

4-11

รูปที่ 4.14 การเจาะหลุมทดสอบ

4-11

รูปที่ 4.15 การหาน้ําหนักของวัสดุชื้น

4-11

รูปที่ 4.16 เก็บตัวอยางดินใสตลับบรรจุ

4-12

รูปที่ 4.17 การปลอยทรายลงในหลุมที่เจาะแลว

4-12

รูปที่ 4.18 การชั่งหาน้ําหนักทรายที่เหลือ

4-12

รูปที่ 4.19 ตารางการคํานวณหารอยละการบดอัดแนนเทียบกับการ
ทดสอบความแนนแบบโมดิฟายด
รูปที่ 4.20 การบมชั้นพื้นทาง

4-14
4-15

รูปที่ 4.21 การตรวจสอบความลึกขณะทําการขุดไส

4-15

รูปที่ 4.22 ตัวอยางที่เจาะตรวจสอบความหนา

4-15

รูปที่ 4.23 เก็บตัวอยางทีป่ รับปรุงคุณภาพแลว

4-16

รูปที่ 4.24 บทอัดตัวอยางวัสดุเปนกอน

4-16

รูปที่ 4.25 นํากอนตัวอยางออกจากแบบ

4-16

รูปที่ 4.26 บมไวในถุงพลาสติกเปนระยะเวลา 7 วัน

4-16

รูปที่ 4.27 การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength Test)

4-16

รูปที่ 4.28 ตารางแสดงผลทดสอบกําลังรับแรงอัด

4-17

รูปที่ 4.29 การกวาดและเปาฝุนผิวพื้นทาง

4-19

รูปที่ 4.30 การพรมน้ํากอนทํา Prime Coat

4-19

รูปที่ 4.31 ใบสั่งจายผลิตภัณฑ

4-20

รูปที่ 4.32 ใบรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ

4-21

รูปที่ 4.33 การดําเนินงาน Prime Coat

4-24

รูปที่ 4.34 ผลการดําเนินงาน Prime Coat

4-24

กรมทางหลวงชนบท

สํานักบํารุงทาง

หนา
รูปที่ 4.35 เครื่องปูสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต

4-26

รูปที่ 4.36 เครื่องจักรบดทับ

4-26

รูปที่ 4.37 การตรวจวัดอุณหภูมิขณะปูลงบนผิวทาง

4-28

รูปที่ 4.38 อุณหภูมิจะตองไมต่ํากวา 120˚C

4-28

รูปที่ 4.39 การปูสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีตชั้นผิวทาง

4-28

รูปที่ 4.40 บดทับครั้งแรกดวยรถบดลอเหล็ก 2 ลอ

4-29

รูปที่ 4.41 บดทับตามดวยรดบดลอยาง

4-29

รูปที่ 4.42 เครื่องเจาะตัวอยางแอสฟลติกคอนกรีต

4-30

รูปที่ 4.43 ตัวอยางผลการทดสอบหาคาความแนนของ
แอสฟลติกคอนกรีตโดยวิธีแทนที่น้ํา
รูปที่ 4.44 ผลการทดสอบหาอัตราสวนผสมวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต

4-32
4-33

รูปที่ 4.45 สีเทอรโมพลาสติก
รูปที่ 4.46 ลูกแกวที่ใชกบั สีเทอรโมพลาสติก

4-36
4-36

รูปที่ 4.47 น้ํายารองพื้น Primer

4-36

รูปที่ 4.48 เครื่องตีเสนจราจร

4-36

รูปที่ 4.49 เครื่องโรยลูกแกวติดอยูกับเครื่องตีเสน

4-36

รูปที่ 4.50 หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติก

4-36

รูปที่ 4.51 แสดงตัวอยางใบรับรองผลิตภัณฑวัสดุสีเทอรโมพลาสติก

4-37

รูปที่ 4.52 แสดงตัวอยางใบรับรองผลิตภัณฑลูกแกวที่ใชกับวัสดุสีเทอรโมพลาสติก

4-38

รูปที่ 4.53 พนน้ํายารองพืน้ Primer ดวยเครื่องพน

4-39

รูปที่ 4.54 ตีเสนบนแผนเหล็กตรวจวัดความหนา

4-39

รูปที่ 4.55 ตรวจสอบปริมาณลูกแกว

4-40

รูปที่ 5.1

เอกสารที่ใชในการควบคุมงานกอสรางและผูรับผิดชอบ

5-1

รูปที่ 5.2

สัญญาจาง

5-2

รูปที่ 5.3

แบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง

5-3

รูปที่ 5.4

แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

5-3

รูปที่ 5.5

รายละเอียดงวดงาน

5-4

กรมทางหลวงชนบท

สํานักบํารุงทาง

หนา
รูปที่ 5.6

ใบสรุปประมาณราคา (ปร.5)

5-4

รูปที่ 5.7

ใบรายละเอียดประมาณราคา (ปร.4)

5-5

รูปที่ 5.8

บันทึกประเมินราคา

5-5

รูปที่ 5.9

ประกาศประกวดราคา

5-5

รูปที่ 5.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน

5-6

รูปที่ 5.11 คําสั่งรายงานตัวผูอํานวยการสํานักฯ ในเขตพื้นที่กอสราง

5-6

รูปที่ 5.12 หนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการหนังสือแตงตั้งบุคคลกร
และเครื่องจักร
รูปที่ 5.13 หนังสือขออนุมัติแผนงานกอสราง

5-7
5-7

รูปที่ 5.14 แผนงานกอสราง

5-8

รูปที่ 5.15 หนังสือนําสงวัสดุตรวจสอบ และออกแบบ

5-8

รูปที่ 5.16 หนังสือขออนุญาตทํางานประจําวัน

5-9

รูปที่ 5.17 หนังสือสงมอบงานและขอเบิกจายเงิน

5-9

รูปที่ 5.18 บันทึกอนุมัติเดินทาง

5-11

รูปที่ 5.19 บันทึกรายงานตรวจสอบสถานที่กอสราง

5-11

รูปที่ 5.20 หนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5-12

รูปที่ 5.21 บันทึกรายงานผลการดําเนินงานประจําวัน

5-12

รูปที่ 5.22 บันทึกสรุปผลการดําเนินงานประจําสัปดาห

5-12

รูปที่ 5.23 บันทึกสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

5-13

รูปที่ 5.24 บันทึกการตรวจรับงานกอสราง

5-13

รูปที่ 5.25 ใบรับรองผลการปฏิบัติงานจาง

5-14

รูปที่ 5.26 เอกสารบรรยายประกอบการตรวจการจาง

5-15

รูปที่ 5.27 หนังสือบันทึกขอกลับมาปฏิบัติราชการทําสํานักฯ ตนสังกัด

5-16

รูปที่ 5.28 หนังสือรายงานแลวเสร็จโครงการ

5-16

กรมทางหลวงชนบท

สํานักบํารุงทาง

สารบัญตาราง

ตาราง 1.1

การจัดกลุมประเภทความเสียหายของผิวทาง

หนา
1-6

ตาราง 3.1

กลุมและรูปแบบความเสียหาย

3-3

ตาราง 3.2
ตาราง 3.3

บุคลากรและหนาที่ในความรับผิดชอบสําหรับ
การสํารวจสภาพความเสียหาย
ตําแหนงในการทดสอบการแอนตัวของถนนลาดยาง

3-4
3-38

ตาราง 3.4

แสดงการหาคาการแอนตัวเฉลี่ยของถนนผิวลาดยาง

3-41

ตาราง 3.5

Typical Load Equivalency Factor

3-47

ตาราง 3.6

Truck Factor
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บทที่ 1: บทนํา
1.1 องคประกอบของถนนลาดยาง
ถนนลาดยางประกอบดวยโครงสรางเปนชั้นๆ มีผิวหนาถนนหรือผิวทาง พื้นทาง รองพื้นทาง และ
ดินคันทาง (รูปที่ 1.1) ซึ่งในแตละชั้นของโครงสรางทางจะมีความแตกตางกันในเรื่องของความหนาและวัสดุ
ที่ใชแตมากพอที่สามารถรับหนวยแรง (Stress) ที่เกิดขึน้ โดยทัว่ ไปความหนาของโครงสรางแตละชั้นจะอยู
ระหวาง 125 มม. ถึง 200 มม. สําหรับชั้นที่สัมผัสกับน้ําหนักบรรทุกโดยตรง (ชั้นผิวทาง) จะกอสรางดวย
วัสดุที่มีความแข็งแรงอยางมากเพื่อรองรับหนวยแรงที่เกิดขึ้น และในชั้นระดับลางลงมาก็จะมีคณ
ุ สมบัติของ
วัสดุที่ลดหลั่งตามกันไป
ผิวทาง

AC / CS / DST

ชั้นพืน้ ทาง

หินคลุก / ดินที่ปรับปรุงคุณภาพ
(Stabilized Soil)

ชั้นรองพื้นทาง

ดินลูกรัง / ดินที่ปรับปรุงคุณภาพ
(Stabilized Soil)

ชั้นดินคันทาง

Selected Material / ดินถม / ดินที่
ปรับปรุงคุณภาพ (Stabilized Soil)

รูปที่ 1.1 ลักษณะโครงสรางของถนนลาดยาง
1.1.1 ผิวหนาถนนหรือผิวทาง (Surfacing)
ผิวหนาถนนหรือผิวทางเปนสวนที่สัมผัสกับปริมาณจราจรและสิ่งแวดลอมโดยตรง ซึ่งมีหนาที่รับ
น้ําหนักจากลอของยานพาหนะเพื่อถายลงสูชั้นพื้นทาง รองพื้นทาง และดินคันทาง อันเปนการปองกันการ
ชํารุดเสียหายเนื่องจากแรงเฉือนในชั้นใตผวิ ทาง อีกทั้งยังใชสําหรับปองกันความชืน้ หรือน้ําฝนซึมผานลงไป
ทําลายโครงสรางทาง ดวยเหตุนี้ผิวทางจึงตองทําจากวัสดุที่มีความคงทนสูงและทึบน้ํา
โดยทั่วไปผิวทางจะมีอยูด วยกัน 2 ประเภท คือ ผิวทางแบบผิวแข็ง (Rigid Pavement) ซึ่งหมายถึง
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือไมเสริมก็ได และผิวทางแบบยืดหยุน (Flexible Pavement) ซึ่งมีอยูหลายแบบ
ดวยกันไดแก
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ผิวทางเซอรเฟซทรีทเมนต (Surface Treatment) เปนผิวทางประเภทราคาถูก (Low Cost) อาจจะ
สรางเปนแบบชั้นเดียว (Single) หรือ สองชั้น (Double) ก็ได ผิวทางประเภทนี้เหมาะสําหรับถนนที่มีปริมาณ
การจราจรต่ํา
ผิวทางผสมยางมะตอยกับที่บริเวณที่กอสราง (Road Mixs Bituminous Surface) ใชวิธีพนยางมะ
ตอยลงบนกองหิน ใชเครื่องผสมจนเขากันดีแลวเกลี่ยไปบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไวใหสม่ําเสมอตามความ
หนาที่กําหนดแลวบดอัดใหแนน ผิวทางประเภทนี้เหมาะสําหรับถนนที่มีปริมาณการจราจรต่ํา
ผิวทางพีนีเตรชั่นแมคคาดัม (Penetration Macadam) ใชกอสรางชั้นผิวทางและพื้นทาง วิธีการ
กอสรางนําหินขนาดเหมาะสมตามที่ออกแบบไวมาเกลีย่ เปนชั้นๆ รวมสามชั้น ชั้นแรกใชหินขนาด 1-2 นิว้
ชั้นที่สองใชหนิ 1/2 – 3/4นิ้ว และชั้นที่สามใชหินขนาด 3/8 – 1/2 นิว้ ตามลําดับ หลังจากลงหินแตละชัน้
จะตองบดอัดใหแนนและพนทับดวยยางมะตอย AC 60 – 70 ในขั้นสุดทายจะตองพนทับดวย Seal Coat และ
โรยทับดวยหินขนาด No.10 – 1/4 นิ้ว เพื่ออุดชองวาง (Void) ระหวางกอนหิน ทําใหผิวถนนเรียบปองกันมิ
ใหน้ําซึมผานลงไปทําลายความแข็งแรงของโครงสรางชั้นลาง ผิวทางประเภทนี้ใชไดกับถนนที่มีปริมาณ
การจราจรสูง
ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete) เปนผิวทางสําหรับถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง มี
ความแข็งแรงทนทาน ผิวเรียบแนนรับน้ําหนักไดสูง การกอสรางใชหนิ ที่สะอาดปราศจากดินและฝุนมีขนาด
มีขนาดและคุณสมบัติตามทีอ่ อกแบบไวไปเผาในเตาที่อณ
ุ หภูมิ 325° ± 15° ฟ ลงไปผสมกันใหทวั่
สม่ําเสมอแลวบรรทุกไปเกลีย่ ลงบนพื้นทางที่พน Prime Coat ไวดวยเครื่องปูลาด (Paver) ในขณะที่อุณหภูมิ
ไมต่ํากวา 270° - 340°ฟ และบดอัดใหแนนครั้งแรกดวยรถบดลอเหล็ก นวดตามดวยรถบดลอยางหนัก 10 –
12 ตัน ตามลําดับ ในขั้นสุดทายใชรถบดลอเหล็กชนิด 2 ลอ (Tandem Wheel) นวดปรับแตงผิวใหเรียบอีก
ครั้งหนึ่ง
ผิวทางสเลอรี่ซีล (Slury Seal) เปนผิวทางที่ใชหินที่มีขนาดคละอยางพอเหมาะซึ่งมีขนาดเล็ก และมี
สวนละเอียดผสมกับยางมะตอยน้ําใหเขากันดีสม่ําเสมอในเครื่องผสมแลวนําไปปูลาดบนผิวทางเกาเพื่อชวย
เสริมซอมผิวทางเกามิใหชํารุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็เพิ่มความฝดปองกันการลื่นไถลของ
ยวดยานและปองกันมิใหน้ําฝนซึมผานรอยแตกลงไปทําลายความแข็งแรงของวัสดุใตผวิ ทาง
ผิวทางแบบเคพซีล (Cape Seal) เปนผิวทางชนิดเรียบ 2 ชั้น ชั้นลางเปนผิวทางชนิดเซอรเฟซทรีท
เมนต และปูทบั ผิวบนดวยผิวทางแบบสเลอรี่ซีล ซึ่งจะไดผิวทางเรียบคลายแอสฟลตคอนกรีต เหมาะสําหรับ
ทําไหลทางและผิวทางของถนนประเภทราคาถูกแทนเซอรเฟซทรีทเมนตแบบ 2 ชั้น
1.1.2 ชั้นพืน้ ทาง
ชั้นพื้นทาง (Base Course) เปนชั้นที่ทําหนาที่รับน้ําหนักจากผิวทางแลวถายลงสูชั้นรองพื้นทางและ
ดินคันทาง วัสดุที่ใชในชั้นนีต้ องมีความแข็งแกรงทนทานรับน้ําหนักสูงๆ ไดดี เชน หินยอย กรวดยอย หรือ
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1.1.3 ชั้นรองพื้นทาง
ชั้นรองพื้นทาง (Subbase Course) เปนชัน้ โครงสรางทางที่มีราคาถูก ไดมาจากแหลงวัสดุในบริเวณ
สถานที่กอสรางหรือพื้นที่ใกลเคียง มีคา CBR ≥ 25% ชั้นรองพื้นทางเปนชั้นทีช่ วยปองกันความชื้นที่อาจ
เกิดขึ้นภายใตผิวทางอันเนื่องจาก Capillary Rise และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะระบายน้ําที่ซมึ ผานผิว
ทางออกไปโดยมิใหทําลายโครงสรางถนนชั้นอื่นๆ วัสดุที่เหมาะสมสําหรับชั้นรองพืน้ ทางนี้ ไดแก ดินลูกรัง
ทราย หรือดินที่ปรับปรุงคุณภาพ เปนตน
1.1.4 ชั้นดินคันทาง
ชั้นดินคันทางเปนชั้นวัสดุธรรมชาติที่รองรับชั้นโครงสรางทาง วัสดุของชั้นนี้เปนไดทั้งแบบที่มีอยู
แลวในพื้นหรือถมใหม โดยทั่วไปคุณสมบัติของดินคันทางจะมีอิทธิพลสะทอนถึงโครงสรางทาง เพราะดิน
คันทางมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศ บางพื้นที่ดินคันทางมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมสูง สงผล
ใหโครงสรางทางแข็งแรงทนทาน ใชงานไดนานป มีคาบํารุงรักษาต่ํา ในทางตรงกันขามถาดินคันทางมี
คุณสมบัติทางวิศวกรรมต่ํา โครงสรางทางจะตองหนาซึ่งสิ้นเปลืองคากอสรางแพง ขณะเดียวกันอายุการใช
งานก็สั้นและใชงบประมาณคาบํารุงรักษาสูงมาก ดินคันทางที่ดีจะตองสามารถรับน้ําหนักหรือแรงกระทําได
ดี ระบายน้ําไดดี บดอัดแนนไดงายและมีความแข็งแรงทนทาน มีคา CBR ≥ 4%
1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโครงสรางของถนน
ปจจุบันถนนไดถูกสรางในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศตางๆ กันทั่วโลก ไดแก สภาพอากาศที่
รอนจัด มีฝนตกชุก หรือในสภาวะที่เย็นจัดจนเปนน้ําแข็ง แมวาจะอยูในสภาพใดก็ตามถนนไดออกแบบไว
ใหสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกบนทฤษฎีพื้นฐานเดียวกัน โดยการสงถายแรงที่กระทําบนผิวหนาของถนน
ไปยังชั้นดินเดิม ดวยเหตุนี้ปจ จัยที่มีผลตอโครงสรางของถนนที่ควรพิจารณา ไดแกอิทธิพลของดินฟาอากาศ
น้ําฝน อุณหภูมิรอนหนาว น้ําแข็งที่เย็นแข็งตัวใตผิวดิน และรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งมีผลตออายุและความ
คงทนแข็งแรงของถนน น้ําหนักลอของยานพาหนะมีผลตอความหนาของโครงสรางทาง ความดันของลมใน
ลอมีผลกับคุณภาพของวัสดุที่ใชสําหรับผิวทาง และปริมาณยานพาหนะรวมถึงประเภทของยานพาหนะมีผล
ตอความทนทาน เปนตน
1.3 การเสื่อมสภาพของถนน
พฤติกรรมการเสื่อมสภาพของถนนขึ้นอยูกบั ปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปจจัยภายใน หมายถึง
คุณสมบัติภายในของถนน เชน การจัดเรียงลําดับ ความหนา ความแข็งแรงทนทานของชั้นตางๆ ของ
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1.
2.
3.
4.
5.

ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ
ปจจัยทางดานโครงสราง เชน ความหนาของชั้นทาง คุณสมบัติของวัสดุที่ใช
ปจจัยทางดานการกอสราง เชน คุณภาพการกอสราง
ปจจัยทางดานการจราจร เชน ปริมาณจราจร ปริมาณรถบรรทุกหนัก และน้ําหนักรถบรรทุก
ปจจัยดานการบํารุงรักษา เชน วิธีการบํารุงรักษา และคุณภาพการบํารุงรักษา

การเสื่อมสภาพของถนนโดยวิธีทางออมสามารถวัดไดจากการประเมินคุณภาพการขับขี่ และอาศัย
การสังเกตดวยสายตา (Visual Inspection) และเพื่อความงายในการจําแนกลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น อีก
ทั้งใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กรมทางหลวงชนบทจึงไดจัดแบงลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
สามารถสังเกตไดดว ยสายตา ออกเปน 7 ประเภท ไดแก
1. ผิวทางหลุดรอน (รูปที่ 1.2) ไดแก ลักษณะผิวทางคลายหนาขาวตังหรือหินสาดทับหนาผิวทาง
หลุด เนื่องจากวัสดุที่นํามาทําผิวทางสกปรกบดอัดไมดหี รือขณะทําผิวทางมีความชืน้ ในอากาศสูง ทําใหการ
ยึดเกาะวัสดุผิวทางไมดี
2. รอยปะซอม (รูปที่ 1.3) ไดแก ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการซอมแซมผิวทางตามแนววาง
ทอหรือในระบบสาธารณูปโภคบดอัดวัสดุถมกลับที่ไมไดคุณภาพ
3. หลุมบอ (รูปที่ 1.4) ไดแก ลักษณะความเสียหายทีเ่ ปนหลุมบอคลายเบาขนมครก มีขนาดเล็ก
และใหญแตกตางกัน เนื่องจากผิวทาง พืน้ ทางไมแข็งแรง หรือวัสดุที่นํามากอสรางไมมีคุณภาพหรืออาจเกิด
จาการระบายน้ําผิวทางไมดพี อ
4. ยุบตัวเปนแอง (รูปที่ 1.5) ไดแก ลักษณะผิวลาดยางยุบเปนแองมีระดับต่ํากวาบริเวณอืน่
เนื่องจากการทรุดตัวของโครงสรางชั้นทางบริเวณทีก่ อสรางไมดีหรือดอยคุณภาพ
5. รองลอ ไดแก ลักษณะการเปลี่ยนรูปยุบตัวไปตามแนวรองลอ แตบริเวณดานขางไมถูกดันปูด
สูงขึ้น เกิดจากการบดอัดวัสดุชั้นทางในขณะกอสรางไมดีพอ หรือวัสดุมีสวนผสมไมเหมาะสมทําใหเกิดการ
เคลื่อนตัวทางดานขางเมื่อมีน้ําหนักมากดทับ
6. รอยแตกหนังจระเข (รูปที่ 1.6) ไดแก ลักษณะความเสียหายเปนรอยแตกบนผิวลาดยางมีสภาพ
เปนตารางคลายหนังจระเข หรือลวดตาขาย เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวยางแอสฟลตทําใหน้ําซึมลงไปใน
ชั้นพื้นทางทําใหเกิดความชืน้ ในชั้นโครงสรางทางสูง ทําใหความสามารถรับน้ําหนักลดลง เมื่อมีน้ําหนัก
บรรทุกผานจึงเกิดการแตกราว
7. รอยแตกตามยาว/ขวาง (รูปที่ 1.7) ไดแก ลักษณะความเสียหายเปนรอยแตกตามแนวยาว/ขวาง
ของผิวทาง เกิดจากการทรุดตัวของถนนเกากับถนนใหมไมเทากัน
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 1.2 ลักษณะผิวทางเสียหายแบบหลุดรอน

รูปที่ 1.3 ลักษณะผิวทางเสียหายแบบรอยปะซอม

รูปที่ 1.4 ลักษณะผิวทางเสียหายแบบหลุมบอ

รูปที่ 1.5 ลักษณะผิวทางเสียหายแบบยุบตัวเปนแอง

รูปที่ 1.6 ลักษณะผิวทางเสียหายแบบรอยแตกหนัง
จระเข

รูปที่ 1.7 ลักษณะผิวทางเสียหายแบบรอยแตกตาม
ยาว/ขวาง

กรมทางหลวงชนบท
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จากลักษณะความเสียหายทัง้ 7 ประเภทดังกลาว กรมทางหลวงชนบทไดนํามาจัดเปนกลุมตาม
ความรุนแรงได 2 กลุม คือ กลุมความเสียหายหนัก ซึ่งเปนความเสียหายลึกถึงชั้นโครงสราง และกลุมความ
เสียหายเบา ซึ่งเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นทีช่ ั้นผิวทางไมเสียหายถึงชั้นโครงสราง ดังแสดงไวในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การจัดกลุมประเภทความเสียหายของผิวทาง
ประเภทความเสียหาย ความเสียหายหนัก ความเสียหายเบา
1. ผิวทางหลุดรอน
X
2. รอยปะซอม
X
3. หลุมบอ
X
4. ยุบตัวเปนแอง
X
5. รองลอ
X
X

6. รอยแตกหนังจระเข

X

X

7. รอยแตกตามยาว/ขวาง

X

X

หมายเหตุ

ความเสียหายหนัก
- ความลึกรองลอ > 5 ซ.ม.
ความเสียหายเบา
- ความลึกรองลอ < 5 ซ.ม.
ความเสียหายหนัก
- รอยแตกตอเนื่อง > 5 ตร.ม.
ความเสียหายเบา
- รอยแตกตอเนื่อง < 5 ตร.ม.
ความเสียหายหนัก
- รอยแตกกวาง > 5 ม.ม.
ความเสียหายเบา
- รอยแตกกวาง < 5 ม.ม.

1.4 การดูแลบํารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบทไดแบงกิจกรรมการบํารุงรักษาทางออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. งานบํารุงปกติ (Routine Maintenance) หมายถึง การบํารุงรักษาทางอยูเปนประจําเพื่อใหทางอยู
ในสภาพใชงานไดดี ผูใชถนนไดรับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ และปองกันไมใหความ
เสียหายลุกลามแผกวางออกไป เชน การอุดรอยแตก (Sealing) การฉาบผิว (Seal Coat) งานปะซอม (Skin
Patching) และงานขุดซอม (Deep patching) เปนตน

กรมทางหลวงชนบท
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2. งานบํารุงตามกําหนดเวลา (Periodic Maintenance) หมายถึง การบํารุงรักษาทางตามชวงเวลาที่
กําหนด เพื่อเปนการตออายุใหทางอยูในสภาพที่ใชงานไดนานขึ้น
3. งานบํารุงพิเศษ (Special Maintenance) หมายถึง งานบํารุงเสริมแตงและปรับปรุงทางที่ชํารุด
เสียหายเกินกวาที่จําทําการซอมบํารุงโดยวิธีปกติธรรมดา ใหกลับสูสภาพเดิม เชน งานซอมสราง เปนตน
4. งานซอมฉุกเฉิน (Emergency Maintenance) หมายถึง การซอมบํารุงทางที่เกิดความเสียหายขึ้น
โดยฉับพลันไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน ถนนขาดเนื่องจากการเกิดอุทกภัย เปนตน
สําหรับกิจกรรมซอมสรางในงานบํารุงพิเศษนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง คือ การซอม
สรางใหกลับคืนสูสภาพเดิม และการซอมสรางใหกลับคืนสูสภาพที่ดีกวาสภาพเดิม สําหรับการซอมสรางให
กลับคืนสูสภาพที่ดีกวาสภาพเดิมสามารถดําเนินการโดยการเพิ่มความหนาของชั้นโครงสรางทาง หรือการ
เพิ่มคุณสมบัติความแข็งแรงของโครงสรางทาง
การออกแบบเพิ่มความหนาของชั้นโครงสรางทางสามารถที่จะดําเนินการไดโดยงาย แตเมื่อใดมี
ขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ การเพิ่มความหนาของชั้นโครงสรางทางอาจทําใหความกวางของถนนลดลง อันมี
ผลกระทบตอความปลอดภัยในการจราจร อีกทั้งยังอาจจะกระทบตอ สิ่งปลูกสรางและประชาชนตามแนว
สองขางทาง ดวยเหตุนี้การซอมสรางใหกลับคืนสูสภาพที่ดีกวาสภาพเดิมโดยการออกแบบเพิ่มคุณสมบัติ
ความแข็งแรงของโครงสรางจึงเปนวิธีที่เหมาะสมและนิยมมากกวา
การเสริมความแข็งแรงของโครงสรางทางนั้นสามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่เปนที่นิยมใชกันอยาง
แพร ห ลายในป จ จุ บั น คื อ วิ ธี ก ารก อ สร า งแบบหมุ น เวี ย นวั ส ดุ ชั้น ทางเดิ ม มาใช ง านใหม หรื อที่ เ รี ย กว า
Pavement Recycling เนื่องจากใหประโยชนแกผูใชบริการถนนทั้งดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย อีก
ทั้งยังลดปญหาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการบริโภคพลังงาน (น้ํามัน)
การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม เปนการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิมของถนนใหมี
ความแข็ ง แรงมากขึ้ น โดยการผสมด ว ยปู น ซี เ มนต ยางในรู ป ของโฟม หรื อ สารผสมเพิ่ ม อื่ น ๆ โดยใช
เครื่องจักรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ รายละเอียดอื่นๆ ของวิธีการกอสรางแบบหมุนเวียนวัสดุ
ชั้นทางเดิมมาใชงานใหมไดอธิบายไวในบทที่ 2
1.5 การพิจารณาคัดเลือกสายทางสําหรับการซอมสรางโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
การพิจารณาวิธีการซอมบํารุงผิวทางที่เหมาะสมตามสภาพความเสียหายในแตละสายทางนับวาเปน
องคประกอบที่สําคัญสําหรับการประเมินคาใชจายเบื้องตนในการเสนอกรอบงบประมาณตามแนวทาง
วิธีการซอมบํารุงที่เหมาะสม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารงานบํารุงรักษาทางของกรมทางหลวงชนบท
หรือที่เรียกวา Pavement Maintenance Management System (PMMS)
ระบบบริหารงานซอมบํารุงทางของกรมทางหลวงชนบทดังกลาว เปนระบบที่ใชในการบริหาร
จัดการดานงานทางในสวนของการซอมบํารุง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณซอมบํารุงที่มีอยูอยางจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนหลักในการทํางานของระบบนั้น ระบบจะ
กรมทางหลวงชนบท
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วิเคราะหขอมูลสภาพสายทางทั้งขอมูลดานวิศวกรรม ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของสายทางที่ควรไดรับการซอมบํารุง รวมทั้งคัดเลือกวิธีการซอมบํารุงที่เหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และใชประกอบการวางแผนจัดสรรงบประมาณซอมบํารุงทางทั้ง
แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
อยางไรก็ตามหัวขอที่นําเสนอนี้จะไมกลาวถึงหลักเกณฑและขั้นตอนทั้งหมดในการพิจารณาวิธีการ
ซอมบํารุงที่มีอยูในระบบบริหารงานซอมบํารุงทาง (Pavement Maintenance Management System, PMMS)
หากแตจะกลาวเฉพาะหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกสายทาง รวมถึงขอพิจารณาในการคัดเลือกสาย
ทางสําหรับงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
(Pavement Recycling) เทานั้น
1.5.1 ขอมูลที่สําคัญสําหรับการพิจารณาคดเลื
ั อกสายทาง
ในกิจกรรมบํารุงพิเศษประเภทงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต มีขอมูลที่สําคัญตอการ
นํามาพิจารณาอยู 4 ชนิด (รูปที่ 1.8) ไดแก

คาดัชนีความเรียบสากล (IRI)

อายุการใชงานสายทาง

การพิจารณา
คัดเลือกสายทาง

ปริมาณการจราจร

อายุคงเหลือของสายทาง
รูปที่ 1.8 ขอมูลสําคัญสําหรับการพิจารณาคัดเลือกสายทาง
1. คาดัชนีความเรียบสากล (International Roughness Index, IRI): คาดัชนีความเรียบสากล (IRI) จะ
ไดรับจากการสํารวจและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทางดวยชุดอุปกรณที่เรียกวา Bump Integrator
ซึ่งติดตั้งภายในยานพาหนะสํารวจ โดยขอมูลคาดัชนีความเรียบสากลนั้นแสดงสภาพผิวทางวามีความขรุขระ
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มากนอยเทาไร โดยทั่วไป IRI จะมีคาตั้งแต 1 ถึง 12 สําหรับกิจกรรมซอมสรางบํารุงพิเศษจะมีคา IRI
มากกวา 6.5
2. อายุการใชงานสายทาง: คือ อายุของสายทางหลังจากการดําเนินการกอสรางสายทางแลวเสร็จ
หรือภายหลังจากที่สายทางไดดําเนินการปรับระดับผิวทาง เสริมผิวทาง และการซอมสรางผิวทาง
3. ปริมาณการจราจร: คือ ปริมาณยานพาหนะที่วิ่งในสายทางนั้น ๆ ซึ่งจะพิจารณาในรูปแบบของ
หนวย Passenger Car Unit (PCU) โดยไดจากขอมูลการตรวจสอบและประเมินสภาพทางที่ใชเครื่องนับรถ
อัตโนมัติ
4. อายุคงเหลือของสายทาง: คือ อายุที่เหลืออยูของสายทางซึ่งไดจากรการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัย
อุปกรณวัดคาการแอนตัวของโครงสรางทาง หรือที่เรียกวา Benkelman Beam
1.5.2 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกสายทางที่ซอมสรางโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
ในการพิจารณาวาสายทางใดควรมีวิธีการซอมแซมบูรณะดวยวิธีการใดนั้น ตองอาศัยคาดัชนีความ
เรียบสากล อายุการใชงานของสายทาง ปริมาณจราจร และอายุคงเหลือของสายทาง ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอ
ที่ 1.6.1 โดยใชสมมุติฐานวา ชั้นผิวทางไดออกแบบและดําเนินการกอสรางจะมีอายุการใชงาน 7 ป และชั้น
โครงสรางจะมีอายุการใชงาน 15 ป สําหรับการพิจารณาวิธีการซอมบํารุงสภาพความเสียหายของสายทาง
สามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน (รูปที่ 1.9) คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การพิจารณาอายุของสายทาง การ
พิจารณาคาดัชนีความเรียบสากลและปริมาณจราจร การจัดลําดับความสําคัญ สุดทายคือการเลือกวิธีการซอม
บูรณะ โดยในแตละขั้นตอนดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การเก็บรวบรวมขอมูล
กอนที่จะพิจารณาเลือกวิ ธีการซอมบํารุงสภาพความเสีย หายของสายทาง จํา เปน อย างยิ่งที่ตอง
ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก อายุการใชงาน คาดัชนีความเรียบสากล
ปริมาณการจราจร และอายุคงเหลือของสายทาง
ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาอายุของสายทาง
เมื่อไดขอมูลครบถวนแลวใหดําเนินการพิจารณาอายุการใชงานของสายทาง เพื่อจัดแบงสายทางตาม
อายุการใชงาน โดยมีอยูดวยกัน 2 กรณี ไดแก กรณีที่สายทางมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 15 ป และกรณีที่สาย
ทางที่มีอายุมากกวา 15 ป สําหรับกรณีที่สายทางมีอายุการใชงานมากกวา 15 ป ใหพิจารณาแยกออกเปนอีก
สองกรณียอย โดยอาศัยอายุคงเหลือของสายทางมาพิจารณา ซึ่งจําแนกออกเปน สายทางที่มีอายุคงเหลือ
มากกวา 0 ป และสายทางที่มีอายุคงเหลือเทากับ 0 ป
ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาคาดัชนีความเรียบสากลและปริมาณจราจร
จากขั้นตอนที่ 2 หากสายทางที่พิจารณามีอายุการใชงานนอยกวาหรือเทากับ 15 ป หรือ มากกวา15 ป
แตมีอายุคงเหลือมากกวา 0 ป ใหพิจารณาวามีคาดัชนีความเรียบสากล (IRI) มากกวา 6.5 ม./กม. และมี
ปริมาณจราจร (PCU) มากกวาหรือเทากับ 1,500 หรือไม ซึ่งหากเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว หมายถึงสภาพ
กรมทางหลวงชนบท
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หลักเกณฑที่กําหนดไวนอกเหนือจาก การซอมสราง
ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
สําหรับกรณีที่สายทางมีอายุการใชงานมากกวา 15 ป และมีอายุคงเหลือเทากับ 0 ป แสดงวาสภาพ
ของโครงสรางทางอยูในสภาพแยมาก ไมสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได ใหทําการพิจารณาปริมาณจราจรถา
มากกวา หรือเทากับ 1,500 PCU ใหดําเนินการซอมแซมดวยวิธีการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว ใหดําเนินการพิจารณาวิธีการซอมแซมความเสียหายของสายทางดวย
วิธีการอื่นตามหลักเกณฑที่กําหนดไวนอกเหนือจาก การซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
ขั้นตอนที่ 4 :
เมื่อทราบจํานวนโครงการที่จะดําเนินการซอมแซมดวยวิธีการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
จากขั้นตอนที่ 3 จึงนําโครงการเหลานั้นมาจัดลําดับความสําคัญโดยอาศัยเกณฑการพิจารณาคะแนน
ความสําคัญทางดานวิศวกรรม และดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม โดยมีน้ําหนักของคะแนนแบงออกเปน
รอยละ 50 ในแตละดาน ซึ่งมีรายละเอียดของคะแนนดังนี้
ขอมูลดานวิศวกรรม มีน้ําหนักของคะแนนรวม 50% ประกอบดวย
1. ดัชนีประเมินสภาพทางหลวงในชนบท (RCI) 20%
20%
2. ดัชนีความเรียบสากล (IRI)
3. อายุการใหบริการของสายทาง
10%
ขอมูลดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมีน้ําหนักคะแนนรวม 50% ประกอบดวย
1. สถานที่สําคัญในสายทาง 10%
2. ความหนาแนนของชุมชน 10%
3. ความตองการของประชาชน 5%
4. ปริมาณการจราจร
15%
5. จํานวนรถบรรทุกหนัก
10%
 ารุงรักษาสภาพความเสียหายของทั้งหมดทางมีคะแนน
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการซอมบํ
รวม 100 คะแนน สายทางที่มีคะแนนสูง จะมีความสําคัญและไดรับการพิจารณาการซอมบํารุงมากกวาสาย
ทางที่มีคะแนนต่ํากวา
ขั้นตอนที่ 5 :
เมื่อไดสายทางที่มีความเหมาะสมในการซอมบํารุงประเภทงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
จากการจัดลําดับความสําคัญ จึงนําโครงการที่ไดนั้นมาพิจารณาวามีความเหมาะสมที่จะซอมสรางดวยวิธีดวย
วิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม (Pavement Recycling) ดวยอาศัยหลักเกณฑดังตอไปนี้

กรมทางหลวงชนบท
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รวบรวมขอมูลทั้ง 4 ปจจัย ไดแก อายุการใชงานสายทาง,คาดัชนีความเรียบสากล,
ปริมาณจราจร และอายุคงเหลือ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

> 15 ป

อายุคงเหลือ

พิจารณาอายุการใชงาน
ของทาง

> 0 ป
≤ 15 ป

ขั้นตอนที่ 3

IRI › 6.5
PCU≥1,500

0 ป

ไม
PCU≥1,500

ไม

พิจารณา
ทางเลือกอื่น
ซอมสราง AC

ขั้นตอนที่ 4

จัดลําดับความสําคัญ
ดานวิศวกรรม
ดานสังคม,เศรษฐกิจ,สิงแวดลอม

ขั้นตอนที่ 5
ไม

พิจารณาทางเลือกอื่น

5 0%
50%

พิจารณาขอมูล
ยานชุมชน,วัสดุผิวทางเดิม,แหลงวัสดุ,พื้นที่ดินออน,พื้นที่อนุรักษ
ธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม

Cold In-Place Recycling

รูปที่ 1.9 แผนผังแสดงการพิจารณาวิธกี ารซอมบํารุงสภาพความเสียหายของสายทาง
กรมทางหลวงชนบท

1-11

สํานักบํารุงทาง

1. ในกรณีการซอมบํารุงเพื่อเพิ่มความหนาของโครงสรางชั้นทางสวนบน (พื้นทางและผิวทาง)
อาจทําให ความกวางถนนลดลง อันจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยในการจราจร
2. สายทางที่ ผ านย า นชุ ม ชน หรื อ มี ร ะดั บ สิ่ ง ก อ สร า งอื่ น ๆ บั ง คั บ ไว เ ช น บาทวิ ถี , สะพาน การ
ยกระดับถนนอันอาจกระทบตอสิ่งกอสรางสองขางทาง
3. สายทางที่มีวัสดุชั้นทางเดิมที่สามารถนํามาออกแบบปรับปรุงเพื่อกลับมาใชงานใหมได
4. สายทางที่อยูในบริเวณพื้นที่ขาดแคลนวัสดุทองถิ่น ตองมีการขนสงไกลเกินความจําเปนและ
ราคาวัสดุมีราคาแพง ตนทุนการซอมสรางดวยวิธีเดิม ราคาสูงกวาวิธี Pavement In – Place
Recycling
5. สายทางที่ผานบริเวณดินออน และมีปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของคันทางการเสริมระดับความ
สูงจะเพิ่มวิกฤติตอคันทาง โดยตองทํา Benching หรือ Cut Back Slope
6. สายทางที่อยูในพื้นที่ที่มีนโยบายอนุรักษธรรมชาติ ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม
สายทางทางใดเขาหลักเกณฑ ขอใดขอหนึ่ง หรือ หลายขอตามที่กลาวขางตนใหคัดเลือกดําเนินการ
ซอมแซมดวยวิธีการซอมสรางผิวทางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช
งานใหม (Pavement Recycling) หากไมเปนไปตามเงื่อนไข ดังกลาว ใหดําเนินการพิจารณาวิธีการ ซอมแซม
ความเสียหายของสายทางดวยวิธีเดิม (ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต)

กรมทางหลวงชนบท
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บทที่ 2: Pa
vement Rec
yclin
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2.1 ทั่วไป
ในบทนี้จะกลาวถึงการบูรณะซอมแซมดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท กระบวนการ ประโยชนที่ไดรับ เครื่องมือเครื่องจักร และการนําไปใชงาน เปน
สําคัญ
2.2 การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม (Pavement Recycling)
การซอมบํารุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม หรือ Pavement Recycling ไมใช
วิธีการใหมที่เพิ่งมีขึ้น หากแตเปนวิธีการที่ริเริ่มในชวงตนของศตวรรษที่ 19 และในทศวรรษที่ 1930 ไดมีการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
อยางจริงจัง ตอมาในชวงตอนกลางของทศวรรษที่ 1970 การหมุนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมก็เปนที่นิยม
และสนใจอย า งแพร ห ลายจนมี ก ารนํ า มาใช อ ยา งต อเนื่ อ งจวบจนถึ งป จ จุ บัน การซ อ มบํ า รุ ง โดยวิธี ก าร
หมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมมีประโยชนในดานวิศวกรรมงานทางอยูหลายประการ ไดแก
1. สามารถนําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมาใชใหม ซึ่งเปนการรักษาทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป
2. สามารถรักษาสภาพแวดลอมและลดปริมาณการถมพื้นที่
3. ชวยในการอนุรักษพลังงาน
4. สามารถลดระยะเวลาการกอสราง
5. เพิ่มระดับความปลอดภัยภายในเขตกอสราง
6. สามารถรักษาสภาพเรขาคณิตของถนนไวเหมือนเดิม
7. ไมรบกวนโครงสรางชั้นดินคันทาง
8. สามารถปรับปรุงผิวทางใหมีความเรียบ
9. สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของผิวทาง
10. สามารถกําจัดปญหารอยแตกราว
11. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของถนนใหดียงิ่ ขึ้น
12. ประหยัดงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีซอมแซมบูรณะอื่นๆ
ในปจจุบนั การซอมบํารุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม (Pavement Recycling)
สามารถจัดจําแนกแยกออกเปน 5 ประเภท ตาม Asphalt Recycling and Reclaiming Association ไดแก Cold
Planning (CP), Hot Recycling, Hot In-Place Recycling (HIR), Cold Recycling (CR), และ Full Depth
Reclamation (FDR) รายละเอียดโดยสังเขปของแตละประเภทมีดังตอไปนี้
กรมทางหลวงชนบท
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2.2.1 Cold Planning (CP)
Cold Planning (CP) คือ วิธีการขุดไสชั้นทางเดิมโดยใชเครื่องขุดไส (Milling Machine) ที่ผลิตขึ้นมา
โดยเฉพาะ ใหไดความลึก ความยาว และขนาดหนาตัดตามกับความตองการ หรือที่ไดออกแบบไว การซอม
บํารุงดวยวิธีนี้จะชวยเพื่อเพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางและลดการลื่นไถลของยวดยานพาหนะ
เครื่องจักรขุดไส (Milling Machine) ที่ใชดําเนินการจะตองประกอบดวยวงเลื่อยที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางขนาดใหญทําดวยวัสดุประเภททังสเตนคารไบด (Tungsten Carbide) ที่ไดออกแบบมาเปน
พิเศษ ระหวางที่เครื่องจักรกําลังดําเนินการกัดและขุดผิวทางเดิมนั้น จะมีน้ําฉีดหลอเลี้ยงเพื่อควบคุมปริมาณ
ฝุนละอองและชวยลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นอันเปนการยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร
ถนนที่ไดรับการซอมบํารุงดวยวิธี Cold Planning นี้สามารถที่จะเปดการจราจรไดทันทีหลังการ
กอสรางแลวเสร็จ หรืออาจดําเนินการปูทับผิวทางดวยแอสฟลตเพิ่มเติมก็ได แตตองทําความสะอาดผิวทาง
และทํา Tack Coat เสียกอน
2.2.2 Hot Recycling
Hot Recycling หรือ HR คือ กระบวนการขุดไสชั้นทางเดิมพรอมกับนําวัสดุผิวทางที่ได (Reclaiming
Asphalt Pavement) มาผสมรวมกับหิน กรวด หรือยาง ที่โรงงานผลิต ภายใตอุณหภูมิที่รอนจัด ผลผลิตที่ได
จากการผลิตจะถูกเรียกวา Recycled Mix และสามารถนํากลับมาใชงานไดเหมือนกับ Hot Mix Asphalt
(HMA)
2.2.3 Hot In-Place Recycling (HIR)
Hot In-Place Recycling (HIR) คือ วิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมที่อาศัยความรอน
ในการขุดกัดผิวทางเดิม ยอย และผสมคลุกเคลากับหิน กรวด หรือ HMA ตามดวยการบดอัดใหไดความ
หนาแนนตามมาตรฐานกําหนด ปริมาณสวนผสมที่ใชนั้นขึ้นอยูกับการวิเคราะหคุณสมบัติและออกแบบ
สวนผสมในหองปฏิบัติการ แตไมเกินรอยละ 30 โดยมวลของวัสดุชั้นทางเดิม การซอมบํารุงดวยวิธี Hot InPlace Recycling นี้สามารถดําเนินการไดความลึกตั้งแต 3/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว (20 – 50 มม.)
2.2.4 Full Depth Reclamation (FDR)
Full Depth Reclamation หรือ FDR คือ การซอมบํารุงโดยการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงาน
ใหม ที่มีขั้นตอนในการดําเนินการตั้งแต การขุดกัดและรื้อวัสดุชั้นทางทั้งหมด (ผิวทาง, พื้นทาง, รองพื้นทาง
และดินคันทาง) ยอย ผสมคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันโดยปราศจากการใชความรอน (สามารถเพิ่มเติมวัสดุ
ที่ตองการไดในกรณีทจี่ ําเปน) บดอัด ปรับระดับ จนกระทั่งทําผิวทาง
วัสดุเพิ่มเติมทีใ่ ชนั้นเปนไดทั้ง หิน กรวด แคลเซียมคลอไรด (Calcium Chloride) แมกนีเซียมคลอ
ไรด (Magnesium Chloride) ปูนขาว (Lime: hydrated or quicklime) เถาลอย (Fly Ash type C or F)
กรมทางหลวงชนบท
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2.2.5 Cold Recycling (CR)
Cold Recycling (CR) คือ การซอมบํารุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชนั้ ทางเดิมมาใชงานใหม ที่ไม
อาศัยความรอนในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน Cold Recycling สามารถจัดจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก
ประเภทที่มกี ารดําเนินงานในที่ทั้งหมดทุกขั้นตอนโดยมีชื่อเรียกวา Cold In-Place Recycling (CIR) และ
ประเภทที่มกี ารดําเนินงานทัง้ ในที่และในโรงงานมีชื่อเรียกวา Cold Central Plant Recycling (CCPR) หรือ
Cold In-Plant Recycling (CIPR)
Cold In-Place Recycling (CIR) มีขั้นตอนในการดําเนินงานตั้งแตขุดกัดผิวทางที่หมดสภาพ ยอยให
มีขนาดเล็กลง คลุกเคลาผสมกับวัสดุเพิ่มเติมและน้ํา (วัสดุเพิ่มเติม ไดแก ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนขาว
หรือเถาลอย) และบดอัดใหมีความหนาแนนตามมาตรฐานที่ไดออกแบบไว สําหรับ Cold In-Plant
Recycling (CIPR) มีกระบวนกาขุดกัดผิวทางที่หมดสภาพ ยอยใหมีขนาดเล็กลงเชนเดียวกับ Cold In-Place
Recycling แตจะมีการนําวัสดุสวนหนึ่งที่ไดจากการขุดกัดเขาสูโรงงานเพื่อผลิตใหมโดยอาจคลุกเคลาผสม
หิน กรวด ยางในรูปตางๆ หรือปูนซีเมนตปอรตแลนด ผลผลิตที่ไดจะมีลักษณะคลาย Cold Mixed สามารถ
นํากลับมาใชไดทันทีหรือเก็บไวใชภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบสวนผสม
แมวากระบวนการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางกลับมาใชใหมมีอยูหลายวิธีดังที่ไดกลาวไวขางตน แตวิธีที่
เปนที่นิยมและใชงานกันมากในประเทศไทย คือ วิธี Cold In-Place Recycling (CIR) รายละเอียดจะกลาวไว
ในหัวขอตอไป
2.3 การซอมบํารุงโดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชนั้ ทางเดิมมาใชงานใหมแบบในที่ (Cold In-Place Recycling, CIR)
2.3.1 ทั่วไป
ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ 2.2.5 Cold Recycling มีทั้งแบบทําในที่ (In-Place Recycling) และใน
โรงงาน (In-Plant Recycling) ซึ่งปกติโดยทั่วไประบบ In-Plant จะมีคาตนทุนในการผลิตที่สูงกวาระบบ InPlace เนื่องจากมีคาขนสงวัสดุเขาโรงงานเพิ่มเขามา การเลือกตัดสินใจใชวิธีการใดนั้นขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของงานที่จะดําเนินการเปนสําคัญ สําหรับงานซอมแซมบูรณะทางในประเทศไทยเปนแบบ Cold
In-Place Recycling
ปจจุบันการซอมสรางทางดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมแบบในที่ (Cold InPlace Recycling) สามารถดําเนินการไดงาย รวดเร็ว เพราะอาศัยเครื่องจักรที่ไดมีการพัฒนาจนสามารถขุดกัด
คลุกเคลาผสม และปูวัสดุภายในตัว หรือเรียกวา Recycling Machine ดังแสดงในรูปที่ 2.1
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รูปที่ 2.1 Recycling Machine

Tungsten Carbide

รูปที่ 2.2 ชุดอุปกรณขุดกัดใน Recycling Machine

แผงควบคุม

เครื่องพิมพ
รูปที่ 2.3 แผนผังและอุปกรณการควบคุมเครื่องจักร
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Recycling Machine ไดมีการพัฒนามาจากเครื่องจักรขุดไส (Milling Machine) และวิธีการปรับปรุง
คุณภาพดินดวยสารผสมเพิ่ม (Soil Stabilization) ซึ่งจะทํางานโดยขุดกัดผิวทางดวยวงเลื่อยขนาดใหญที่ทํา
ดวยวัสดุประเภททังสเตนคารไบด ในทิศทางหมุนขึ้นในขณะที่เครื่องจักรเคลื่อนตัวไปขางหนา (รูปที่ 2.2)
ระหวางการขุดกัด น้ํา ปูนซีเมนต ปูนขาว เถาลอย น้ํายาง หรือยางในรูปของโฟม จะถูกฉีดและผสมคลุกเคลา
จนเขากันตามสัดสวนที่ไดออกแบบไวในสวนพื้นที่วางระหวางวงเลื่อยกับตัวรถ หรือที่เรียกวา หองผสม
(Mixing Chamber) จากนั้นวัสดุที่ไดจะถูกปูบนพื้นผิวทางเดิมที่ไดขุดกัด และบดอัดดวยรถบดมาตรฐาน
เพื่อใหไดความหนาแนนตามที่ตองการ การทํางานทั้งหมดของ Recycling Machine นี้จะมีการควบคุมและ
ตรวจสอบทั้งในเรื่องของอัตราสวนผสมวัสดุ และความลึกในการขุดกัดดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อความ
ถูกตองตรงกับความตองการของวิศวกรผูออกแบบ (รูปที่ 2.3)
2.3.2 ชุดเครื่องจักรในการซอมบํารุงโดยวิธีวัสดุหมุนเวียนชั้นทางมาใชงานใหมแบบในที่
ในการซอมบํารุงแตละครั้งดวยวิธี Cold In-Place Recycling ตองมีชุดของเครื่องจักรในการ
ดําเนินงานที่เรียกวา “ขบวนรถ” (รูปที่ 2.4) สําหรับขบวนรถแตละชุดจะประกอบดวยเครื่องจักรชนิดใดบาง
นั้นขึ้นอยูกับขั้นตอนการทํางานและประเภทของวัสดุผสมเพิ่มเติม ดังตัวอยางเชน การทํางานที่มีปูนซีเมนต
เปนวัสดุผสมเพิ่มเติมจะมีขบวนรถที่ประกอบไปดวย รถน้ํา รถผสมปูนซีเมนต รถขุดตัดผสมพรอมปูวัสดุ
ผสมในตัว รถบดอัด และรถเกลี่ยปรับระดับ แตสําหรับการทํางานที่มีน้ํายาง หรือยางในรูปโฟมเปนวัสดุ
ผสมเพิ่มเติมจะมีขบวนรถที่ประกอบไปดวย รถบรรจุยาง รถผสมยาง รถขุดตัดผสมพรอมปูวัสดุผสมในตัว
รถบด และรถเกลี่ยปรับระดับ เปนตน โดยรายละเอียดพอสังเขปของเครื่องจักรในขบวนรถมีดังตอไปนี้

รูปที่ 2.4 ขบวนรถสําหรับงานซอมบํารุงโดยวิธี Cold In-Place Recycling
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1. รถน้ํา (Water Tanker)
น้ํามีความจําเปนในการผสมรวมวัสดุเขาดวยกัน ทั้งที่เปนวัสดุชั้นทางเดิมและวัสดุผสมเพิ่มเติม
ประเภทตางๆ รถน้ํามีอยูหลายขนาด การใชงานจึงตองคํานึงถึงความตองการในการปฏิบัติงานแตละครั้ง
เพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายที่สูญเสียไปในสําหรับการจัดเตรียมน้ํา นอกจากรถน้ําที่ใชงานควรมีความสามารถใน
การสูบน้ําอยางนอย 500 ลิตรตอนาที
2. รถปูน (Cement Tank)
รถปูนเปนรถที่บรรจุผงปูนปอรตแลนดซีเมนต เพื่อใชเปนวัสดุผสมเพิ่มเติม รถปูนที่ใชตองมีขนาด
ความจุเพียงพอตอการทํางานในแตละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นโดยไมจําเปน
2. รถผสมปูนซีเมนต (Slurry Mixer)
รถผสมปูนซีเมนตเปนรถที่ใชในการเตรียมน้ําปูน (Slurry) โดยปรกติรถผสมปูนซีเมนตจะมีอุปกรณ
ควบคุมปริมาณการจายปูนและน้ําใหมีความถูกตองเที่ยงตรงและสม่ําเสมอตรงตามที่ไดออกแบบสวนผสม
ไวโดยวิศวกรผูออกแบบ นอกจากนี้รถผสมปูนซีเมนตตองมีขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับการดําเนินงานในแต
ละครั้ง
3. รถขุดกัดผสมพรอมปูวัสดุในตัว (Cold Recycler or Recycling Machine)
รถขุดกัดผสมพรอมปูวัสดุในตัวตองสามารถขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง มีกําลังมากพอและสามารถ
ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ไดอยางสม่ําเสมอ สามารถปรับระดับความลึกของการขุดกัด อัตราการขุดกัด
ความเร็วในการปูวัสดุ และความลาดเอียงของการปูวัสดุตามรูปแบบที่กําหนด นอกจากนี้รถขุดกัดผสมพรอม
ปูวัสดุในตั วจะตองมีระบบหรืออุ ปกรณควบคุมการทํางานและตรวจสอบแบบอัตโนมัติ และมีว งเลื่อย
สําหรับขุดกัดสวนที่ทําดวยวัสดุทังเสตนคารไบดซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนไดเมื่อหมดความสามารถในการใช
งาน
4. รถบด (Roller)
รถบดเปนรถที่ใชสําหรับการบดอัดชั้นทางใหมีความแนนตามที่ไดออกแบบไว สามารถขับเคลื่อน
ไดดวยตัวเอง และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมติดขัดหรือหยุดชะงัก รถบดในขบวนสวนใหญมี
2 ชนิด ชนิดแรกเปนรถบดแบบลอเหล็กที่สามารถสั่นสะเทือนได หรือที่เรียกวา Single Drum Roller และ
ชนิดที่ 2 เปนรถบดแบบลอยาง หรือที่เรียกวา Pneumatic Tyred Roller ชนิดและขนาดของรถบดทั้งสองชนิด
ที่แนะนําสําหรับงานซอมบํารุงโดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางมาใชงานใหมแบบ Cold In-Place Recycling มี
รายละเอียดดังนี้
- รถบดแบบลอเหล็ก (Single Drum Roller):
สําหรับรถน้ําหนัก 10 ถึง 15 ตัน ตองสามารถบดอัดไดลึกถึง 200 มม.
สําหรับรถน้ําหนัก 15 ถึง 20 ตัน ตองสามารถบดอัดไดลึกกวา 200 มม.
มีชวงระยะความถี่ในการสั่นสะเทือน 29 ถึง 35 Hz
มีชวงของแอมพลิจูดตั้งแต 1.66 ถึง 0.91 มม.
กรมทางหลวงชนบท
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- รดบดแบบลอยาง (Pneumatic Tyred Roller):
มีมวลรวม 12 ถึง 30 ตัน
มีลออยางนอย 4 ลอ ทั้งหนาและหลัง
มีชวงคาบเกีย่ วระหวาง wheelpath อยางนอย 50 มม.
มีการกระจายน้ําหนักที่เทากันในแตละลอ
5. รถเกลี่ยปรับระดับ (Grader)
รถเกลี่ยปรับระดับตองเปนรถที่มีกําลังมากพอสําหรับการเกลี่ยวัสดุและปรับระดับใหไดตามแบบ มี
ใบมีดที่สามารถถอดเปลี่ยนได และมีระบบควบคุมไฮโดรลิกสําหรับรักษาระดับของใบมีดใหคงที่ อีกทั้งมี
พลังงานเครื่องยนตไมนอยกวา 100 กิโลวัตต
6. รถบรรจุยาง (Bitumen Tanker)
รถบรรจุยางมีอยูหลากหลายประเภทในปจจุบัน ซึ่งรถบางประเภทเหมาะสมที่จะเปนสวนหนึ่งใน
ขบวน และบางประเภทก็ไมเหมาะสม สําหรับรถบรรจุยางที่เหมาะสมตองมีความจุอยางนอย 10,000 ลิตร ถึง
20,000 ลิตร ไมมีรอยรั่วซึมทั้งจากตัวถังบรรจุหรือจากรอยตอ มีวาลวเปดปดขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 75
ม.ม. เมื่อเปดวาลวเต็มที่ และมีตัวเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของน้ํายางอยูที่ตําแหนงสวนลางของถังบรรจุ
2.3.2 การประยุกตใชงาน
การซอมบํารุงโดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมแบบ Cold Recycling สามารถที่จะ
ประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับวัสดุชั้นทางเดิมและวัสดุผสมเพิ่มเติม ดังที่ไดแสดงไวในรูปที่
2.5
จากรูปที่ 2.5 จะสังเกตไดวา การประยุกตใชแบงจําแนกออกเปน 2 กลุมหลัก คือ การหมุนเวียนวัสดุ
ชั้นทางเดิมมาใชงานใหมโดยไมมีการผสมวัสดุประสาน และการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
โดยมีการผสมวัสดุประสาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมโดยไมมีการผสมวัสดุประสาน (Cold Recycling
without Binding Agents) คือ การดําเนินการขุดกัด และบดอัดวัสดุใหมใหไดความแนนตามมาตรฐานโดย
ปราศจากวัสดุประสานใดๆ ในกรณีที่วัสดุชั้นทางที่จะนํากลับมาใชใหมเปนวัสดุจําพวกยางแอสฟลต วัสดุที่
มีการปรับปรุงคุณภาพ หรือวัสดุมวลรวมที่มีคา Plasticity ต่ํา ใหดําเนินการขุดกัดและบดอัดโดยการเพิ่มเติม
น้ําเพื่อใหไดความหนาแนนตามที่ไดออกแบบ สําหรับวัสดุมวลรวมที่มีคา Plasticity สูง ควรเพิ่มเติมทรายเขา
ไปดวยเพื่อลดคา Plasticity ใหต่ําลง
2. การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมโดยมีการผสมวัสดุประสาน (Cold Recycling with
Binding Agents) คือ การดําเนินการขุดกัด และบดอัดวัสดุใหมใหไดความแนนตามมาตรฐานโดยมีการผสม
วัสดุ ประสานเพิ่มเติ มในระหวางการบดอัด โดยที่วัสดุชั้ นทางเดิมเปนวั สดุจําพวกยางแอสฟ ลตที่มี การ
ปรับปรุงคุณภาพมากอน และที่เปนมวลรวมทั้งที่มียางและไมมียางผสมอยูนั้น ควรมีการผสมยางบิทูเมน
กรมทางหลวงชนบท
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ประเภทของวัสดุที่นํากลับมาใชงานใหม

ปราศจากสารผสมเพิ่ม

Asphalt and/or
Stabilized material

วัสดุมวลรวม

RAP

มีคา Plasticity ต่ํา ?
ไมใช

มีสารผสมเพิ่ม

มวลรวมกับ RAP
หรือไมกับ RAP

มีการปรับปรุงคุณภาพ ?
ไมใช

ใช

เพิ่มน้ําสําหรับบดอัด

ใช

เพิ่มยางบิทูเมน
อิมัลชั่น
(Cold Mix)

เพิ่ ม ยางบิ ทู เ มนอิ มั ล ชั่ น
หรือโฟมบิทูเมน และ
ตัวเรงปฏิกิริยา

เพิ่ ม ยางบิ ทู เ มนอิ มั ล ชั่ น
หรือโฟมบิทูเมน และ
ตัวเรงปฏิกิริยา

เพิ่มทราย

หมายเหตุ: RAP = Recycled Asphalt Pavement

รูปที่ 2.5 การจําแนกแยกประเภท Cold Recycling

กรมทางหลวงชนบท
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บทที่ 3: การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา
3.1 ทั่วไป
การซ อ มสร า งโครงสร า งชั้ น ทางจะมี ขึ้ น เมื่ อ โครงสร า งชั้ น ทางเสื่ อ มสภาพ หรื อมี ค วามต อ งการ
ปรับปรุงใหสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยในการออกแบบแตละครั้งมีประเด็นสําคัญที่ตองพึง
ระลึกกอนการออกแบบอยูเสมอ คือ
1. ตองทําความเขาใจอยางถูกตองวาอะไรคือสิ่งที่คาดวาจะไดรับสําหรับการซอมสราง ดังเชน อายุการ
ใชงานที่ตองการ คุณสมบัติที่ตองการ (คุณภาพการขับขี่ และแรงเสียดทาน) งบประมาณในการดูแลบํารุงรักษา
ตลอดอายุการใชงาน เปนตน
2. ตองมีขอมูลสํารวจที่เพียงพอสําหรับการทําความเขาใจในพฤติกรรมของสายทางนั้นๆ กอนที่จะ
ดําเนินการซอมสราง รวมถึงรูปแบบความเสียหายที่เปนอยู
3.2 กระบวนการสํารวจ และออกแบบ
ในการออกแบบโดยทั่วไปแบงออกเปน 7 ขั้นตอน (รูปที่ 3.1) ไดแก รวบรวมขอมูล การสํารวจ
เบื้องตน การสํารวจรายละเอียด การออกแบบซอมสรางเบื้องตน การออกแบบสวนผสม การออกแบบขั้น
สุดทาย และการประมาณราคาคากอสราง ซึ่งมีรายละเอียดแตละขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้
3.2.1 การรวบรวมขอมูล (ขั้นตอนที่ 1 ในรูปที่ 3.1)
ขอมูลที่ตองการสําหรับการออกแบบมีทั้งขอมูลทั่วไป และขอมูลที่จําเปนสําหรับการออกแบบ เชน
อายุการใชงาน, ลักษณะการใชงาน, งบประมาณในการดําเนินการ, เงื่อนไขในการกอสราง, ขอมูลการออก
แบบเดิม, ความหนาและคุณภาพวัสดุ, ขอมูลวัสดุในทองถิ่น, ขอมูลปริมาณจราจร, และขอมูลสภาพทาง เปน
ตน
3.2.2 การสํารวจเบื้องตน (ขั้นตอนที่ 2 ในรูปที่ 3.1)
การสํารวจเบื้องตนเปนการสํารวจเพื่อเปนการประเมินสภาพความเสียหายของสายทาง ซึ่งสามารถ
ประเมินดวยตาเปลา การสํารวจสายทางดวยสายตาสามารถอาจทําโดยการเดินสํารวจ หรือ ขับรถอยางชาๆ
ตลอดสายทาง แตตองมีการหยุดเปนระยะเพื่อดําเนินการตรวจสอบอยางใกลชิด รูปแบบของความเสียหาย
สามารถจัดออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ ความเสียหายตอผิวทาง ความเสียหายตอโครงสรางทาง และความ
เสียหายตอการใชงาน (ตารางที่ 3.1) และตัวอยางสภาพความเสียหายแสดงไวในรูปที่ 3.2 และ 3.3
การสํารวจในแตละครั้งใชบุคลากรจากชุดซอมบํารุง โดยประกอบดวยสมาชิก 4 คน ไดแก นายชาง
โยธา 1 คน และลูกจางหรือคนงาน 3 คน ซึ่งไดสรุปรายละเอียดตางๆ ไวในตารางที่ 3.2

กรมทางหลวงชนบท
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ขั้นที่ 1

รวบรวมขอมูล เชน อายุการใชงาน, ลักษณะการใชงาน, งบประมาณในการ
ดําเนินการ, เงื่อนไขในการกอสราง, ขอมูลการออกแบบเดิม, ความหนาและ
คุณภาพวัสดุ, ขอมูลวัสดุในทองถิ่น, ขอมูลปริมาณจราจร, ขอมูลสภาพทาง

ไม

ขอมูลจราจรเพียงพอ?

หาขอมูลเพิ่มเติม

ใช
ประมวลขอมูล

ขั้นที่ 2

สํารวจเบื้องตน

ขั้นที่ 3

สํารวจรายละเอียด

ขั้นที่ 4

ออกแบบซอมสรางเบื้องตน

ขั้นที่ 5

พิจารณาทางเลือกอื่นที่เปนไปได
สําหรับเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติวัสดุ
เชน ใชสารผสมเพิ่มที่แตกตาง ขุดกัด
ใหลึกขึ้น เปนตน
ไม

ขั้นที่ 6

ออกแบบสวนผสม

คุณสมบัติวัสดุที่ได
เปนไปตามตองการ?

ออกแบบขั้นสุดทาย

ขั้นที่ 7

การประมาณราคาคากอสราง

รูปที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการออกแบบซอมสรางโครงสรางชั้นทาง

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 3.2 ตัวอยางสภาพความเสียหายของผิวทาง

ความเสียหายลึกถึงโครงสรางทางชั้นอื่นๆ

รูปที่ 3.3 ตัวอยางสภาพความเสียหายตอโครงสรางทาง

ตารางที่ 3.1 กลุมและรูปแบบความเสียหาย
กลุมของความเสียหาย
ความเสียหายตอผิวทาง
เนื่องจากสภาพแวดลอม
เนื่องจากปริมาณจราจร
ความเสียหายตอโครงสรางทาง ที่เกิดการเปลีย่ นรูปถาวร
ที่เกิดการแตกราว
ที่เกิดความเสียหายประเภทอืน่ ๆ
ความเสียหายตอการใชงาน
ในเรื่องการระบายน้ํา
ในเรื่องคุณภาพขับขี่

กรมทางหลวงชนบท
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ความเสียหายจากอุณหภูมิ
ผิวทางหลุดรอน, ผิวถูกขัดจนเปนมัน
รองลอ, ยุบตัวเปนแอง
ตามยาว/ขวาง, หนังจระเข, และอื่นๆ
หลุมบอ, รอยปะซอม
การกัดเซาะ
ผิวทางเปนลูกระนาด
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ตารางที่ 3.2 บุคลากรและหนาที่ในความรับผิดชอบสําหรับการสํารวจสภาพความเสียหาย
บุคลากร
หนาที่ในความรับผิดชอบ
นายชางโยธา
ประเมินลักษณะความเสียหายของผิวทาง และอื่นๆ ที่ตองบํารุงรักษา พรอมจด
บันทึก
ลูกจางหรือคนงาน ทําหนาที่วัดพื้นที่ความเสียหาย และอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากนายชาง
ในการสํารวจแตละครั้งทีมสํารวจ 1 ชุด สามารถสํารวจไดเปนระยะทาง 5 กิโลเมตรตอวัน ซึ่งมี
อุปกรณในการสํารวจดังตอไปนี้
• แบบฟอรมการสํารวจ
• รถกระบะ
• ตลับเมตร
• เทปวัดระยะ
• เหล็กตอกวัดความหนาชั้นพื้นทาง
• คอนปอนด
• ไมทาบวัดความลึกของรองลอ และอื่นๆ
• สีสเปรย (สีขาว, สีแดง)
• กลองถายภาพ
แบบฟอรมการสํารวจ
เพื่อใหการสํารวจสําหรับการซอมบํารุงแตละครั้งสามารถเก็บขอมูลไดครบถวน กรมทางหลวงชนบท
ไดกําหนดชุดแบบฟอรมในการสํารวจขึ้น ซึ่งประกอบดวยแบบฟอรม 13 ประเภทดวยกัน ไดแก
• ปกแบบฟอรมการรายงานการสํารวจและประเมินสภาพทาง
• คําแนะนําในการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
• ภาพตัดขวางประกอบการบันทึกความเสียหายของสายทาง
• สรุปรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
• ประวัติการบํารุงรักษา
• รายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
• ภาพถายลักษณะความเสียหาย
• ขอมูลวัสดุ
• แบบสํารวจปริมาณจราจร
• รายละเอียดเครื่องหมายจราจร
• สรุปปริมาณงาน (ทางเชื่อม)
กรมทางหลวงชนบท

3-4

สํานักบํารุงทาง

• สรุปรายละเอียดโครงสรางระบายน้ํา
• ขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง
(1) ปกแบบฟอรมการสํารวจและประเมินสภาพทาง คําแนะนําในการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง และ
รูปตัดขวางประกอบการบันทึกความเสียหาย
เพื่อใหการสงรายงานแบบฟอรมการสํารวจและการประเมินสภาพทางเปนไปในทางเดียวกันจึงจําเปน
ที่จะตองกําหนดรูปแบบและรายละเอียดของการรายงานใหเปนในทิศทางแนวทางเดียวกัน ในสวนของปก
รายงาน (รูปที่ 3.4) จะประกอบดวย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง อําเภอ จังหวัด ระยะทางที่ทําการสํารวจ
หนวยงานที่ทําการสํารวจ ปงบประมาณที่ทําการสํารวจ สําหรับคําแนะนําในการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
และรูปตัดขวางประกอบการบันทึกความเสียหายของทางในแบบฟอรมรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษา
ทาง จะแสดงไวในรูปที่ 3.5 และ 3.6
(2) แบบฟอรมสรุปรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
แบบฟอรมสรุปรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทางเปนแบบฟอรมสรุปขอมูลทั่วไปของสายทาง
ที่ไดทําการสํารวจ ไดแก รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ประเภทผิวจราจร ประเภทไหลทาง ความ
กวางของผิวทาง ความกวางของไหลทาง และปริมาณการจราจรเปนตน ตัวอยางแบบฟอรมแสดงไวในรูปที่
3.7
(3) แบบฟอรมประวัติการกอสราง
แบบฟอรมประวัติการกอสรางเปนแบบฟอรมสรุปรายละเอียดขอมูลประวัติการกอสรางของสายทาง
(รูปที่ 3.8) ซึ่งแบบฟอรมประวัติการกอสรางสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจซึ่งประกอบดวย รหัสสายทาง ชื่อสาย
ทาง และระยะทาง
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด ไดแก ประเภทผิวจราจร ประเภทไหลทาง ความกวางของผิวทาง
ความกวางของไหลทาง กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่เทาไร คาใชจายในการกอสราง ชวง กม.ที่ทําการกอสราง
และระยะทางที่ดําเนินการกอสราง เปนตน
(4) แบบฟอรมประวัติการบํารุงรักษา
แบบฟอรมประวัติการบํารุงรักษาเปนแบบฟอรมสรุปรายละเอียดขอมูลประวัติการบํารุงรักษาของสาย
ทาง (รูปที่ 3.9) ซึ่งแบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1: แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจซึ่งประกอบดวย รหัสสายทาง ชื่อสาย
ทาง ระยะทาง วันที่บันทึกขอมูล

กรมทางหลวงชนบท
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แบบฟอรมการสํารวจและประเมินสภาพทาง
รหัสสายทาง
ชื่อสายทาง
อําเภอ
จังหวัด
ระยะทาง
ทางหลวงชนบทจังหวัด

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ประจําป

25..........

รูปที่ 3.4 ปกแบบฟอรมรายงานการสํารวจและการประเมินสภาพทาง
กรมทางหลวงชนบท
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คําแนะนําในการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

วัดความกวางของผิวจราจรและไหลทาง ทุก ๆ ระยะ 200 เมตร
A1
=
ความกวางผิวจราจร
A2 , A3 =
ความกวางไหลทาง
เจาะความลึกโครงสราง เพื่อวัดความหนาของชั้นพื้นทาง (Base) กิโลเมตร ละ 2 จุด คือ
ที่ กม........+000 และ กม........+600
C
=
ความหนาชัน้ พื้นทางของผิวจราจร
D
=
ความหนาของวัสดุไหลทาง
สํารวจความเสียหายของถนนโดยละเอียด ทุกระยะ 200 เมตร แลวระบุวา
เปนความเสียหายของทางประเภทไหน
คํานวณพื้นทีท่ ี่จะตองแกไขความเสียหาย และกําหนดตําแหนงลงในแบบฟอรมการสํารวจ
สํารวจปายจราจร หลักโคง หลักกิโลเมตร ราวกันอันตราย ทางแยก ทางเชื่อม
ปริมาณการจราจร เครื่องหมายจราจร สะพาน ทอลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก และกําหนด
ตําแหนงลงในแบบฟอรมการสํารวจดวย
ถายภาพสายทางทุกระยะ 500 เมตร และในตําแหนงที่พบสภาพความเสียหายของทาง
สรุปผลการสํารวจลงในตารางที่กําหนด
ลงชื่อผูสํารวจ ผูตรวจสอบ ตําแหนง และวันที่บันทึกขอมูล

รูปที่ 3.5 คําแนะนําในการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท
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A2

A1

A3
D1

D2

X-SECTION

สัญลักษณ
A1
A2, A3
D1
D2
DBST.
SST.
CS.
AC.
L

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ความกวางผิวจราจร
ความกวางไหลทาง
ความหนาชัน้ พื้นทาง (BASE)
ความหนาวัสดุไหลทาง
DOUBLE SURFACE TREATMENT
SINGLE SURFACE TREATMENT
CAPE SEAL
ASPHALTIC CONCRETE หนา
ลูกรัง

ม.
ม.
ม.
ม.

ซม.

รูปที่ 3.6 ภาพตัดขวางประกอบการบันทึกความเสียหายของสายทางในแบบฟอรมรายละเอียดการสํารวจ
งานบํารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท
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กรมทางหลวงชนบท
ทางหลวงชนบทจังหวัด................................
1. สรุปรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง

รหัสสายทาง
อําเภอ
ระยะทาง
ประเภทผิวจราจร
ประเภทไหลทาง

……………………
…………………….
……………………. กม.
…………………….
…………………….

ชื่อสายทาง
จังหวัด
ปริมาณการจราจร
กวาง
กวางขางละ

…………………….
…………………….
……………………. คัน/วัน
……………………. ม.
……………………. ม.

ลงชื่อ………………………………..ผูสํารวจ
(…………………………………)

ตําแหนง…………………………………
วันที่สํารวจ …..…/……..……….……/…….

ลงชื่อ……………………..………ผูตรวจสอบ
(…………………………………)

ตําแหนง……………………………..…
วันที่ …..…/……..……….……/…….

รูปที่ 3.7 แบบฟอรมสรุปรายละเอียดงานสํารวจงานบํารุงรักษาทาง

กรมทางหลวงชนบท
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2. ประวัติการกอสราง
รหัสสายทาง ..................................... ชื่อสายทาง...................................................................
ประวัติการกอสราง
ชวง กม. ที่

1
.................................................... ระยะทาง .................................................

ผิวทางกวาง
ไหลทางกวางขางละ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ
ชวง กม. ที่

...................................................
...................................................
....................................................
....................................................

ชนิด
ชนิด
คากอสราง
ระยะทาง

......................................................
2
......................................................
......................................................
.....................................................

ผิวทางกวาง
ไหลทางกวางขางละ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ
ชวง กม. ที่

...................................................
...................................................
....................................................
....................................................

ชนิด
ชนิด
คากอสราง
ระยะทาง

......................................................
......................................................
......................................................
.....................................................

ผิวทางกวาง
ไหลทางกวางขางละ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ
ชวง กม. ที่

...................................................
...................................................
....................................................
....................................................

ชนิด
ชนิด
คากอสราง
ระยะทาง

......................................................
......................................................
......................................................
.....................................................

ผิวทางกวาง
ไหลทางกวางขางละ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ
ชวง กม. ที่

...................................................
...................................................
....................................................
....................................................

ชนิด
ชนิด
คากอสราง
ระยะทาง

......................................................
......................................................
......................................................
.....................................................

ผิวทางกวาง
ไหลทางกวางขางละ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ
ชวง กม. ที่

...................................................
...................................................
....................................................
....................................................

ชนิด
ชนิด
คากอสราง
ระยะทาง

......................................................
......................................................
......................................................
.....................................................

รูปที่ 3.8 แบบฟอรมประวัติการกอสราง

กรมทางหลวงชนบท

3-10

สํานักบํารุงทาง

3. ประวัติการบํารุงรักษา
รหัสสายทาง ..............................
ระยะ
..............................

ปงบประมาณ

ชื่อสายทาง
วันที่บันทึกขอมูล

...........................................
1
...........................................

รายการบํารุงรักษาและรายการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
กม.ที่ .........
งบประมาณ
รายการ
ถึง กม.ที่ .........
(บาท)

2

หมายเหตุ

รูปที่ 3.9 แบบฟอรมประวัติการบํารุงรักษา
กรมทางหลวงชนบท
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สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด ไดแก ปงบประมาณที่ไดทําการซอมบํารุง ชวง กม.ที่ทําการซอม
บํารุง รายการที่ทําการซอมบํารุง และงบประมาณที่ทําการซอมบํารุง เปนตน
(5) แบบฟอรมรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
แบบฟอรมรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทางดังแสดงในรูปที่ 3.10 เปนแบบฟอรมที่ใชจด
บันทึกลักษณะความเสียหายโดยละเอียด และผังแสดงรายละเอียดตําแหนงประกอบการบันทึกความเสียหาย
ของสายทาง ทุกๆ ชวง 200 เมตร รายละเอียดของแบบฟอรมและคําแนะนําในการบันทึกมีดังนี้
• แบบฟอรม 1 แผนใชสําหรับการสํารวจสายทางเปนระยะทางยาว 1 กิโลเมตร
• ในแบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง
ประเภทผิวจราจร ประเภทไหลทาง และชวงกิโลเมตรที่ทําการสํารวจ โดยขอมูลทั่วไปดังกลาวจะแสดงไว
สวนบนของแบบฟอรม
สวนที่ 2 : ในภาพจะเปนการจําลองสภาพถนนในชวงระยะทางยาว 1 กิโลเมตร ความกวางของ
ถนน และความกวางของไหลทางทั้งดานซายและดานขวา โดยทําการเก็บรายละเอียดความกวางของผิวและ
ไหลทาง ทุกๆ ระยะ 200 เมตร ในกรณีที่ชวง กม. ไหลทางมีขนาดไมเทากันหรือ มีและไมมีไหลทาง ใหแสดง
ชวง กม. ดังกลาวดวย และการบันถึงสภาพความเสียหาย ใหบันทึกเปนลักษณะภาพวาดพื้นที่สี่เหลี่ยม ณ
ตําแหนงที่มีความเสียหายเกิดขึ้นอยางคราวๆ ซึ่งตองแยกใหเห็นชัดวาเปนความเสียหายชนิดใด รวมถึงทําการ
เจาะโครงสรางทางเพื่อวัดความหนาของชั้นพื้นทางของผิวจราจร และความหนาของวัสดุไหลทาง กิโลเมตร
ละ 2 จุด
สวนที่ 3 : แสดงถึงชนิดของประเภทความเสียหาย ซึ่งแบงเปนทั้งหมด 6 ประเภท ไดแก
• ผิวทางหลุดรอน (Raveling)
ผิว ทางหลุด รอ นเปน รู ป แบบหนึ่ ง ของลั ก ษณะความเสี ย หายที่ เ รี ย กว า การหลุ ด ร อ น
(Disintegration) มีลักษณะผิวทางคลายหนาขาวตัง (รูปที่ 3.11) เกิดจากวัสดุที่นํามาทําผิวทางสกปรก และบด
อัดไมดี หรือขณะทําผิวทางความชื้นในอากาศสูงทําใหการยึดเกาะวัสดุผิวทางไมดีเมื่อเปดการจราจรการขัดสี
ทําใหหลุดรอน พื้นที่ความเสียหายแบบผิวทางหลุดรอนนี้สามารถทําการวัดในลักษณะของสี่เหลี่ยมในหนวย
ของตารางเมตรดังแสดงในรูปที่ 3.11 โดยความยาวของผิวทางหลุดรอนเทากับ A เมตร และความกวางของ
หลุดรอน เทากับ B เมตร ซึ่งการวัดความเสียหายชนิดหลุดรอนจะเพิ่มความยาวอีกขางละ 30 เซนติเมตร ทั้ง
ความยาวและความกวาง
ตัวอยางการหาพื้นที่ความเสียหายในลักษณะการหลุดรอน
ถาผิวทางหลุดรอนมีขนาดดานกวางที่สุดเทากับ B เมตร และดานยาวที่สุดเทากับ A เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.11
อยากทราบวาพื้นที่ความเสียหายเปนเทาไร

กรมทางหลวงชนบท
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4. รายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
รหัสสายทาง. .................................................
กม.....................ถึง กม …….............

sta....1+000

ตําแหนงพื้นที่
สภาพความเสียหาย

ชนิด
ผิวทาง ไหลทาง

ชื่อสายทาง. ....................................................................................
วันที่บันทึกขอมูล...............................

ความกวาง ( ม. )
ผิวทาง ไหลทาง

ความลึก ( ซม. )
ผิวทาง ไหลทาง

1
หลุดรอน

.......... ม.2

sta....+800

.......... ม.2

sta....+600

.......... ม.2

sta....+400

.......... ม.2

sta....+200

.......... ม.2

sta....+000

2
รอยปะซอม

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

3
หลุมบอ

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

4
ยุบตัวเปนแอง 3

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

.......... ม.2

2

รูปที่ 3.10 แบบฟอรมรายละเอียดการสํารวจงานบํารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท
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ผูบันทึกขอมูล. .................................................
1
ชวงเวลาบันทึกขอมูล...............................
5
รองลอ

6
รอยแตกผิวทาง

[ ] ลึก > 5 ซม. ..... ม.2

[ ] พื้นที่ > 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก ≤ 5 ซม. .....ม.2

[ ] พื้นที่ ≤ 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก > 5 ซม. ..... ม.2

[ ] พื้นที่ > 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก ≤ 5 ซม. .....ม.2

[ ] พื้นที่ ≤ 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก > 5 ซม. ..... ม.2

[ ] พื้นที่ > 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก ≤ 5 ซม. .....ม.2

[ ] พื้นที่ ≤ 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก > 5 ซม. ..... ม.2

[ ] พื้นที่ > 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก ≤ 5 ซม. .....ม.2

[ ] พื้นที่ ≤ 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก > 5 ซม. ..... ม.2

[ ] พื้นที่ > 5 ม.2 ......... ม.2

[ ] ลึก ≤ 5 ซม. .....ม.2

[ ] พื้นที่ ≤ 5 ม.2 ......... ม.2

รายละเอียด
การสํารวจ

4

วิธีคํานวณ :
ผิวทางหลุดรอนยาว A เมตร ดังนั้นดานยาวของพื้นที่เทากับ A + 0.6 เมตร
ผิวทางหลุดรอนกวาง B เมตร ดังนั้นดานกวางของพื้นที่เทากับ B + 0.6 เมตร
พื้นที่ความเสียหาย
=
ความยาว x ความกวาง
=
(A + 0.6) x (B + 0.6) ตารางเมตร

รูปที่ 3.11 ลักษณะความเสียหายแบบผิวทางหลุดรอนและรูปแบบการวัดพื้นที่ความเสียหาย
• รอยปะซอม (Utility Cut Depression)
รอยปะซอมเปนความเสียหายรูปแบบหนึ่งของความเสียหายที่เรียกวา การบิดตัวเปลี่ยนลักษณะจากรูป
เดิม (Distortion) โดยมีสาเหตุจากการซอมแซมผิวทางตามแนววางทอหรือระบบสาธารณูปโภค (รูปที่ 3.12)
แลวบดอัดวัสดุถมหลุมที่ขุดไมไดคุณภาพ พื้นที่ความเสียหายแบบรอยปะซอมสามารถทําการวัดในลักษณะ
ของสี่เหลี่ยมในหนวยของตารางเมตรดังแสดงในรูปที่ 3.12โดยความยาวของรอยปะซอม เทากับ A เมตร และ
ความกวางของรอยปะซอม เทากับ B เมตร
ตัวอยางการหาพื้นที่ความเสียหายสําหรับรอยปะซอม
ผิวทางมีการปะซอมที่ไมไดคุณภาพที่มีขนาดยาว A เมตร และกวาง B เมตร อยากทราบวาพื้นที่ความ
เสียหายเปนเทาไร
วิธีคํานวณ :
รอยปะซอมมีความยาว A เมตร
รอยปะซอมมีความกวาง B เมตร
พื้นที่ความเสียหาย
=
ความยาว x ความกวาง
=
AB ตารางเมตร

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 3.12 ลักษณะความเสียหายแบบรอยปะซอมและรูปแบบการวัดพื้นที่ความเสียหาย
• หลุมบอ (Potholes)
หลุมบอเปนรูปแบบหนึ่งของลักษณะความเสียหายที่เรียกวา การหลุดรอน (Disintegration) แตมี
ลักษณะเกิดเปนหลุมบอขึ้นดังแสดงในรูปที่ 3.13 โดยมีสาเหตุจากผิวทางและพื้นทางไมแข็งแรง เนื่องจากวัสดุ
ที่นํามากอสราง หรืออาจเกิดจากการระบายน้ําผิวทางไมดีพอ พื้นที่ความเสียหายแบบหลุมบอสามารถทําการ
วัดในลักษณะของสี่เหลี่ยมในหนวยของตารางเมตรเชนเดียวกับแบบผิวทางหลุดรอนดังแสดงในรูปที่ 3.11
โดยความยาวของหลุมบอ เทากับ A เมตร และความกวางของหลุมบอ เทากับ B เมตร ซึ่งการวัดความเสียหาย
ชนิดหลุมบอจะเพิ่มความยาวอีกขางละ 30 เซนติเมตร ทั้งความยาวและความกวาง แตถาระยะหางระหวางหลุม
นอยกวา 30 เซนติเมตร ใหใชพื้นที่ความเสียหายรวม ดังแสดงไวในรูปที่ 3.14
ตัวอยางการหาพื้นที่ความเสียหายประเภทหลุมบอ
ถาหลุมบอที่เกิดบนผิวทางมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3.14 อยากทราบวาพื้นที่ความเสียหายเปนเทาไร
วิธีคํานวณ :
จากรูปที่ 3.14 พบวา ระยะหางระหวางหลุมบอนอยกวา 30 เซนติเมตร ดังนั้นจึงคิดพืน้ ที่ความเสียหายรวม
หลุมบอมีความยาวรวม A เมตร ดังนั้นดานยาวของพื้นที่เทากับ A + 0.6 เมตร
หลุมบอมีความกวางรวม B เมตร ดังนั้นดานกวางของพืน้ ที่เทากับ B + 0.6 เมตร
พื้นที่ความเสียหาย
=
ความยาว x ความกวาง
=
(A + 0.6) x (B + 0.6) ตารางเมตร
• ยุบตัวเปนแอง (Depression)
ยุบตัวเปนแองเปนความเสียหายรูปแบบหนึ่งของความเสียหายที่เรียกวา การบิดตัวเปลี่ยนลักษณะจากรูป
เดิม (Distortion) มีลักษณะผิวลาดยางยุบเปนแองต่ํากวาบริเวณอื่น (รูปที่ 3.15) ความเสียหายแบบนี้มักเกิดจากการ
ทรุดตัวของโครงสรางชั้นทางบริเวณที่ยุบตัวกอสรางไมดี หรือดอยคุณภาพ พื้นที่ความเสียหายแบบยุบตัวเปนแอง
สามารถทํ าการวั ดในลั กษณะของสี่ เหลี่ ยมในหน วยของตารางเมตร และวั ดความลึ กของแอ งที่ ยุ บตั วเป น
เซนติเมตรดังแสดงในรูปที่ 3.15 พื้นที่โดยความกวางของยุบตัวเปนแอง เทากับ A เมตร และความลึกของยุบตัว
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 3.13 ลักษณะความเสียหายแบบหลุมบอและรูปแบบการวัดพืน้ ทีค่ วามเสียหาย

A เมตร

B เมตร

รูปที่ 3.14 ลักษณะความเสียหายแบบหลุมบอที่มีระยะหางของแตละหลุมไมเกิน 30 เซนติเมตร
เปนแอง เทากับ B เซนติเมตร ความยาวของยุบตัวเปนแอง เทากับ L เมตร เมตร ซึ่งการวัดความเสียหายชนิดยุบตัว
เปนแองจะเพิ่มความยาวอีกขางละ 30 เซนติเมตร ทั้งความยาวและความกวาง
ตัวอยางการหาพื้นที่ความเสียหายประเภทยุบตัวเปนแอง
ผิวทางมีการยุบตัวเปนแองโดยมีขนาดยาว L เมตร และกวาง A เมตร อยากทราบวาพื้นที่ความเสียหายเปน
เทาไร
วิธีคํานวณ :
ผิวทางยุบตัวเปนแองยาว L เมตร ดังนั้นดานยาวของพื้นที่เทากับ L + 0.6 เมตร
ผิวทางยุบตัวเปนแองกวาง A เมตร ดังนั้นดานกวางของพื้นที่เทากับ A + 0.6 เมตร
พื้นที่ความเสียหาย
=
ความยาว x ความกวาง
=
(L + 0.6) x (A + 0.6) ตารางเมตร
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รูปที่ 3.15 ลักษณะความเสียหายแบบยุบตัวเปนแองและรูปแบบการวัดพื้นที่ความเสียหาย
• รองลอ (Ruts)
รองลอเปนความเสียหายรูปแบบหนึ่งของความเสียหายที่เรียกวา การบิดตัวเปลี่ยนลักษณะจากรูปเดิม
ซึ่งรองลอคือการเปลี่ยนรูปของผิวทางโดยผิวทางมีการยุบตัวไปตามแนวรองลอแตบริเวณดานขางไมถูกดันปูด
สูงขึ้น (รูปที่ 3.16) ความเสียหายนี้มีสาเหตุจากการบดอัดวัสดุชั้นทางในขณะกอสรางไมดีพอ หรือวัสดุทางมี
สวนผสมไมเหมาะสม ทําใหเกิดการเคลื่อนตัวทางดานขางเมื่อมีน้ําหนักมากดทับ พืน้ ที่ความเสียหายแบบรอง
ลอสามารถทําการวัดในลักษณะของสี่เหลีย่ มในหนวยของตารางเมตร
และวัดความลึกของรองลอเปน
เซนติเมตรดังแสดงในรูปที่ 3.16 โดยความกวางของรองลอ เทากับ A เมตร และความลึกของรองลอ เทากับ B
เซนติเมตร ความยาวของรองลอ เทากับ L เมตร ซึ่งการวัดความเสียหายชนิดรองลอจะเพิ่มความยาวอีกขางละ
30 เซนติเมตร ในดานความกวาง
ตัวอยางการหาพื้นที่ความเสียหายประเภทรองลอ
ผิวทางมีรองลอเปนขนาดยาว L เมตร และกวาง A เมตร อยากทราบวาพื้นที่ความเสียหายเปนเทาไร
วิธีคํานวณ :
ผิวทางยุบตัวเปนแองยาว L เมตร ดังนั้นดานยาวของพื้นที่เทากับ L เมตร
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 3.16 ลักษณะความเสียหายแบบรองลอและรูปแบบการวัดพืน้ ที่ความเสียหาย
ผิวทางยุบตัวเปนแองกวาง A เมตร ดังนั้นดานกวางของพื้นที่เทากับ A + 0.6 เมตร
พื้นที่ความเสียหาย
=
ความยาว x ความกวาง
=
L x (A + 0.6) ตารางเมตร
• รอยแตกผิวทางแบบหนังจระเข (Alligator Cracks)
รอยแตกหนังจระเขเปนความเสียหายรูปแบบหนึ่งของความเสียหายที่เรียกวา การแตกราว (Cracks)
ซึ่งมีสภาพเปนตารางคลายหนังจระเข หรือลวดตาขาย (รูปที่ 3.17) สาเหตุที่พบสวนมากเกิดจากมีความชื้นใน
ชั้นโครงสรางทางสูง ทําใหความสามารถรับน้ําหนักลดลง เมื่อมีน้ําหนักบรรทุกผานจึงเกิดการแตกราว พื้นที่
ความเสียหายแบบผิวทางหลุดรอนนี้สามารถทําการวัดในลักษณะของสี่เหลี่ยมในหนวยของตารางเมตรดัง
แสดงในรูปที่ 3.17 โดยความยาวของรอยแตกหนังจระเข เทากับ A เมตร และความกวางของรอยแตกหนัง
จระเข เทากับ B เมตร ซึ่งการวัดความเสียหายชนิดรอยแตกหนังจระเขจะเพิ่มความยาวอีกขางละ 30 เซนติเมตร
ทั้งความยาวและความกวาง
ตัวอยางการหาพื้นที่ความเสียหายประเภทรอยแตกหนังจระเข
ผิวทางมีรอยแตกหนังจระเขยาว A เมตร และกวาง B เมตร อยากทราบวาพื้นที่ความเสียหายเปนเทาไร
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รูปที่ 3.17 ลักษณะความเสียหายแบบรอยแตกหนังจระเขและรูปแบบการวัดพื้นที่ความเสียหาย
วิธีคํานวณ :
ผิวทางมีรอยแตกหนังจระเขยาว A เมตร ดังนั้นดานยาวของพื้นที่เทากับ A + 0.6 เมตร
ผิวทางมีรอยแตกหนังจระเขกวาง B เมตร ดังนั้นดานกวางของพื้นที่เทากับ B + 0.6 เมตร
พื้นที่ความเสียหาย
=
ความยาว x ความกวาง
=
(A + 0.6) x (B + 0.6) ตารางเมตร
• รอยแตกตามแนวยาวและขวางถนน (Reflection Cracks)
รอยแตกตามแนวยาวและขวางถนนเปนความเสียหายรูปแบบหนึ่งของความเสียหายที่เรียกวา การ
แตกราว (Cracks) ซึ่งมีสภาพการแตกเปนรองตามแนวยาวและขวางถนน ตรวจพบในกรณีที่มีการปูผิว
แอสฟลตบนผิวทางลาดยางเดิม (รูปที่ 3.18) สาเหตุเกิดจากการขยายหรือหดตัวของชั้นโครงสรางทางเดิมพื้นที่
ความเสียหายแบบรอยแตกตามแนวยาวและขวางนี้สามารถทําการวัดในลักษณะของสี่เหลี่ยมในหนวยของตาราง
เมตร โดยความยาวของรอยแตกตามยาว/ขวาง เทากับ A เมตร และความกวางของรอยแตกตามยาว/ขวาง
เทากับ B เมตร และวัดความกวางของรอยแตกเปนมิลลิเมตรดังแสดงในรูปที่ 3.18
ตัวอยางพืน้ ทีค่ วาเสียหายประเภทรอยแตกตามแนวยาวและขวางถนน
ผิวทางมีรอยแตกตามแนวยาว/ขวางถนนยาว A เมตร และกวาง B เมตร อยากทราบวาพื้นที่ความเสียหายเปน
เทาไร
วิธีคํานวณ :
รอยแตกตามแนวยาว/ขวางถนนมีความยาว A เมตร
รอยแตกตามแนวยาว/ขวางถนนมีความกวาง B เมตร
พื้นที่ความเสียหาย
=
ความยาว x ความกวาง
=
AB ตารางเมตร
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รูปที่ 3.18 ลักษณะความเสียหายแบบรอยแตกตามแนวยาว/ขวางถนนและรูปแบบการวัดพื้นที่ความเสียหาย
สวนที่ 4 : แสดงสรุปผลการสํารวจ ทั้งหมดของชวงระยะ 1 กิโลเมตรของสายทางที่ไดทําการสํารวจ
โดยประกอบดวยงานผิวทางซึ่งจะสรุปปริมาณงานปะซอมและงานขุดซอมในหนวยของตารางเมตรทั้งผิวทาง
และไหลทาง และ งานจราจรสังเคราะหจะสรุปปริมาณที่ควรปรับปรุงและทดแทน
(6) แบบฟอรมภาพถายลักษณะความเสียหาย
ภาพถา ยเปน สิ่ง จํา เปน สํา หรับ ใชเ ปน หลัก ฐานในงานสํา รวจสภาพความเสีย หายของถนน โดย
นํ า มาใชใ นการประกอบการพิจ ารณาถึง วิธ ีก ารซอ มบํ า รุง การจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ และงบประมาณ
ภาพถายสายทางจะเปนการถายภาพสภาพโดยทั่วไปของสายทางที่ไดทําการสํารวจในระยะทางทุกๆ 500
เมตร และในตําแหนงที่พบความเสียหาย ซึ่งเปนการถายภาพทุกระยะที่เกิดความเสียหายไมวาจะเปนความ
เสียหายหนักหรือความเสียหายเบา ตัวอยางแบบฟอรมภาพถายแสดงไวในรูปที่ 3.19
(7) แบบฟอรมขอมูลวัสดุ
แบบฟอรมสําหรับขอมูลวัสดุ (รูปที่ 3.20) เปนแบบฟอรมที่ใชบันทึกขอมูลของวัสดุตางๆ ที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงกับสายทางที่ไดทําการสํารวจ ขอมูลที่จําเปน ไดแก ราคาตอหนวย ระยะทางขนสง และแหลงวัสดุ ซึ่ง
แบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง
อําเภอ จังหวัด และวันที่จดบันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงวัสดุและแหลงวัสดุที่อยูใกลกับสายทาง รวมถึงราคาตอหนวย
(8) แบบฟอรมสํารวจปริมาณจราจร
แบบฟอรมสํารวจปริมาณการจราจร (รูปที่ 3.21) เปนแบบฟอรมที่รวบรวมปริมาณของรถยนตแต
ละชนิดโดยขอมูลปริมาณจราจรไดมาจากเครื่องมือMetro Count ในแบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2 สวน
สําคัญ คือ

กรมทางหลวงชนบท
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5. ภาพถายลักษณะความเสียหายสายทาง

ภาพถาย กม.ที่ …….+ 000

ภาพถาย กม.ที่ …….+ 500

รูปที่ 3.19 ภาพถายสภาพสายทาง

กรมทางหลวงชนบท
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6. ขอมูลวัสดุ
รหัสสายทาง
.......................................
อําเภอ
..........................................
วันที่บันทึกขอมูล .........................................
2

ราคาตอหนวย
รายการ

ราคา หนวย
(บาท)

ชื่อสายทาง ..........................................................
1
จังหวัด .......................................................

ระยะทางขนสง
(กม.)

แหลงวัสดุ

หมายเหตุ

1. หินคลุก
2. หิน 3/8”
3. หิน 1/2”
4. หิน 3/4”
5. หินฝุน
6. ลูกรัง
7. วัสดุยาง
7.1 MC-70
7.2 AC 60-70
7.3 CSS-1
7.4 CMS-2h
7.5 CRS-2
7.6 ……….
8. แอสฟลติกคอนกรีต
9. ปูนซีเมนต
10. อื่นๆ

ลงชื่อ............................................ผูสํารวจ
(.............................................)
ตําแหนง...................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(.............................................)
ตําแหนง...................................................

รูปที่ 20 แบบฟอรมขอมูลวัสดุ
กรมทางหลวงชนบท
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7. แบบสํารวจปริมาณจราจร
รหัสสายทาง
จากเวลา
สภาพอากาศ
วันที่สํารวจ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

......................................
......................................
.....................................
.....................................

ชื่อสายทาง
..........................................
ถึงเวลา
..........................................
สภาพผิวจราจร ..........................................
1

ประเภทยวดยาน
รถมอเตอรโซด (MC)
รถยนตนั่ง (SV)
รถยนตนั่งพวง (SVT)
รถโดยสารขนาดกลาง (TB2)
รถโดยสารขนาดใหญ (TB3)
รถบรรทุก 10 ลอ (T4)
รถบรรทุก 10 ลอพวง (ART3)
รถบรรทุก 10 ลอพวง (ART4)
รถบรรทุก 10 ลอพวง (ART5)
รถบรรทุก 10 ลอพวง (BD)
รถบรรทุก 10 ลอพวง (BD)
รถบรรทุก 10 ลอพวง (DRT)

นับจํานวน (คัน/วัน)

หมายเหตุ
2

รวม

รูปที่ 3.21 แบบฟอรมสํารวจปริมาณจราจร
กรมทางหลวงชนบท
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สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
ชวงเวลาที่ทําการบันทึกขอมูล สภาพอากาศ สภาพผิวจราจร และ วันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด ของประเภทรถยนตแตละชนิด และ จํานวนคันตอวัน เปนตน
(9) แบบฟอรมรายละเอียดเครื่องหมายจราจร
แบบฟอรมสํารวจที่รวบรวมรายละเอียดของปายจราจรแตละชนิดที่อยูในสายทาง (รูปที่ 3.22) ซึ่ง
แบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
ระยะทาง และ วันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด ของตําแหนงที่ตั้งของปายเครื่องหมายจราจร รวมถึงรวมถึงบอก
ตําแหนงที่ตั้งของหลักโคง และหลัก กิโลเมตร ฝงซาย/ขวา ชนิดของปายจราจร รายละเอียดสภาพความเสียหาย
ชํารุด/ปรับปรุง/สูญหาย เปนตน
(10) แบบฟอรมสรุปปริมาณงานและเครื่องหมายจราจร
แบบฟอรมปริมาณงานและเครื่องหมายปายจราจร (รูปที่ 3.23) เปนแบบฟอรมที่สรุปปริมาณความ
เสียหาย/งานจราจรสงเคราะหทั้งหมดโดยสรุปปริมาณความเสียหายและงานจราจรสงเคราะห ทุกๆชวง 1
กิโลเมตร ซึ่งแบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
ระยะทาง และ วันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด ผลรวมทุกๆชวง 1กิโลเมตร ผลสรุปปริมาณความเสียหายหนัก
ความเสียหายเบา ของสภาพความเสียหายในงานผิวทาง งานจราจรสงเคราะห งานปรับปรุง/ทดแทน ปาย
จราจร หลักโคง หลักกิโลเมตร Guard Rail เปนตน
(11) แบบฟอรมสรุปปริมาณงาน (ทางเชื่อม)
แบบฟอรมปริมาณงาน (ทางเชื่อม) (รูปที่ 3.24) เปนแบบฟอรมที่สรุปปริมาณทางเชื่อม ขนาดความ
กวาง ความยาว และปริมาณความเสียหายเบา เสียหายหนัก ซึ่งแบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
ระยะทาง และ วันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด ชวงกม.ที่ ทําทางเชื่อม หรือซอมทางเชื่อม โดยระบุขนาด ความกวาง
ความยาว และ ระบุปริมาณของขนาดความเสียหายทั้งเบาและหนัก

กรมทางหลวงชนบท
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8. รายละเอียดเครื่องหมายจราจร
รหัสสายทาง
ระยะทาง
ลําดับ
ที่

...................................... ชื่อสายทาง
..........................................
..................................... วันที่บันทึกขอมูล ..........................................1
STA (กม. – กม.)

ซาย
ปาย (TYPE) รายละเอียดปาย หมายเหตุ
ขวา หลักโคง/หลัก กม.
2

หมายเหตุ รายละเอียดปายจราจร เชน ปายชื่อหมูบาน ปายกําหนดความเร็ว ปายเตือน ฯลฯ

รูปที่ 3.22 แบบฟอรมรายละเอียดเครื่องหมายจราจร

กรมทางหลวงชนบท
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9. ใบสรุปปริมาณงานและเครื่องหมายจราจร
รหัสสายทาง
ระยะทาง
กม.ที่.....
กม.ที่.....

..........................................
........................................
กม.

งานผิวทาง
เสียหาย เสียหาย
เบา
หนัก
(ม2)
(ม2)

งาน
ตัดหญา
ขางทาง
(ม2)

ชื่อสายทาง
วันที่บนั ทึก

…………………………..
1
...........................................

งานจราจรสงเคราะห
ปายจราจร
(ชุด)

ปรับปรุง
หลักโคง หลัก กม. สะพาน
(หลัก)
(หลัก)
(เมตร)

ปายจราจร
(ชุด)

2

ทดแทน
หลักโคง
(หลัก)

หลัก กม.
(หลัก)

งานอื่น ๆ

รวม

ขอเสนอแนะ

กิจกรรมบํารุงรักษา
............................................................................................................ 1 ..........................................................................................................
........................................................................................................................................ 2 ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................3
รูปที่ 3.23 แบบฟอรมใบสรุปปริมาณงานและเครื่องหมายจราจร
กรมทางหลวงชนบท
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11. สรุปปริมาณงาน (ทางเชื่อม)
รหัสสายทาง
ระยะทาง

...................................... ชื่อสายทาง
..........................................
..................................... วันที่บันทึกขอมูล .......................................... 1

กม. ที่..........
ถึง กม.ที่.............
(ทางเชื่อม)

ขนาด
กวาง x ยาว
(ม.)

เสียหายเบา
(ม2)

เสียหายหนัก
(ม2)

หมายเหตุ

2

รูปที่ 3.24 แบบฟอรมสรุปปริมาณงาน (ทางเชื่อม)

กรมทางหลวงชนบท
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(12) แบบฟอรมสรุปรายละเอียดโครงสรางระบายน้ํา
แบบฟอรมสรุปรายละเอียดโครงสรางระบายน้ํา (รูปที่ 3.25) เปนแบบฟอรมที่สรุปโครงสราง
ระบายน้ํา ไดแก สะพาน, ทอลอดเหลี่ยม และทอลอด คสล.ชนิดกลม ในแบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2
สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
ระยะทาง และ วันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด ตําแหนง ขนาดความกวาง ความยาว ของสะพาน ตําแหนงขนาด
จํานวนชอง ความกวาง ความลึก ของทอลอดเหลี่ยม คสล. ตําแหนงที่วาง และขนาดเสนผาศูนยกลาง ของ
ทอลอด คสล.ชนิดกลม
(13) แบบฟอรมขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง
แบบฟอรมขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง (รูปที่ 3.26 – 3.27) เปนแบบฟอรมที่เก็บรายละเอียด
ทางดานสังคม แหลงชุมชน ในแบบฟอรมสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
อําเภอ จังหวัด ระยะทาง และ วันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียดขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง ไดแก ตําแหนงของแหลง
ทองเที่ยว,สถานที่ตั้งราชการที่อยูในสายทาง, โรงพยาบาล, สถานีอนามัย เปนตน
3.2.3 การสํารวจรายละเอียด (ขั้นตอนที่ 3 ในรูปที่ 3.1)
การสํารวจรายละเอียดเปนการสํารวจเพื่อประเมินสภาพโครงสรางชั้นทาง วิธีที่นิยมใชในการสํารวจ
รายละเอียด ไดแก การเปดหลุม การเจาะเก็บตัวอยาง การทดสอบในหองปฏิบัติการ การทดสอบการหยั่งทะลุ
ดวยหัวแบบกรวย (Dynamic Cone Penetrometer, DCP) การวิเคราะหคาการแอนตัว และการวัดความลึกของ
รองลอ เปนตน
3.2.3.1 การเปดบอ (Testpit Excavation)
การเปดบอทดสอบบนถนนเปนสวนหนึ่งในการสํารวจ เพื่อทําการสัมผัสและตรวจสอบดวยตาเปลา
โดยตรงหรือถายภาพ ซึ่งสามารถทําใหทราบถึงลักษณะโครงสรางชั้นทางรวมถึงความหนาและประเภทวัสดุ
แตละชั้น อีกทั้งสามารถเก็บตัวอยางเพื่อนําไปทดสอบในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัสดุเดิม
และเพื่อออกแบบสวนผสมใหมสําหรับการปรับปรุงวัสดุเดิมเพื่อนํากลับมาใชงานใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเปดบอทดสอบสามารถใชสําหรับหา
- ความหนาชัน้ ทางและความหนาแนนของแตละชั้น
- ปริมาณความชื้นและลักษณะทีแ่ ตกตางกันของแตละชั้น เชน การแตกราว การเชือ่ มประสาน
กรมทางหลวงชนบท
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12. สรุปรายละเอียดโครงสรางระบายน้ํา
รหัสสายทาง
ระยะทาง

......................................
..................................... กม.

ลําดับ
ที่

สะพาน
กวาง x ยาว (ม2)

กม.ที่

ชื่อสายทาง
..........................................
1
วันที่บันทึกขอมูล ..........................................

ทอลอดเหลี่ยม คสล.
จํานวนชอง – กวาง x ลึก

ทอลอด คสล. ชนิดกลม
ขนาดเสนผาศูนยกลาง
(ม.)

หมายเหตุ
2

หมายเหตุ ความกวางสะพานเปนความกวางผิวจราจรไมรวมทางเทา

รูปที่ 3.25 แบบฟอรมสรุปรายละเอียดโครงสรางระบายน้ํา

กรมทางหลวงชนบท
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13. ขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง
รหัสสายทาง
อําเภอ
ระยะทาง

......................................
......................................
.....................................

ชื่อสายทาง
..........................................
1
จังหวัด
.........................................
วันที่บันทึกขอมูล ..........................................

2
ขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง
1. แหลงทองเที่ยว
ตําแหนง (Sta.)
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
(4) ...................................................................................
(5) ....................................................................................
(6) ....................................................................................
2. สถานที่ราชการ (เชน ทีว่ า การอําเภอ สถานี้ตํารวจ หนวยงานประจําจังหวัด/อําเภอ) ตําแหนง (Sta.)
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
(4) ...................................................................................
(5) ....................................................................................
(6) ....................................................................................
3. โรงพยาบาล สถานีอนามัย
ตําแหนง (Sta.)
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
(4) ...................................................................................
(5) ....................................................................................
(6) ....................................................................................

รูปที่ 3.26 แบบฟอรมขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง
กรมทางหลวงชนบท
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13. ขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง (ตอ)
2
4. แหลงทองเที่ยว
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
(4) ...................................................................................
(5) ....................................................................................
(6) ....................................................................................
5. สถานที่ราชการ (เชน ทีว่ า การอําเภอ สถานี้ตํารวจ หนวยงานประจําจังหวัด/อําเภอ)
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
(4) ...................................................................................
(5) ....................................................................................
(6) ....................................................................................
6. โรงพยาบาล สถานีอนามัย
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
(4) ...................................................................................
(5) ....................................................................................
(6) ....................................................................................
7. สถานที่สําคัญอื่น ๆ (เชน โครงการในพระราชดําริ คายทหาร คายเรือ)
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
(4) ...................................................................................
(5) ....................................................................................

ตําแหนง (Sta.)

ตําแหนง (Sta.)

ตําแหนง (Sta.)

ตําแหนง (Sta.)

รูปที่ 3.27 แบบฟอรมขอมูลสถานที่สําคัญในสายทาง (ตอ)
กรมทางหลวงชนบท
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บอที่เปดทั่วไปจะมีขนาดยาว 1.2 เมตร และกวาง 1 เมตร โดยขุดเปนระยะลึก 1 เมตร แตสามารถที่ขุด
เปน บ อตื้น ไดห ากดํา เนิน การเป ด บอ ตลอดความกวา งชอ งจราจร ระหว า งการขุ ด เพื่ อเป ด บ อนั้ น สามารถ
ดําเนินการทดสอบความหนาแนนของแตละชั้นควบคูกันไป อีกทั้งเก็บตัวอยางเพื่อนําไปหาปริมาณความชื้น
รูปที่ 3.28 แสดงหนาตัดของโครงสรางชั้นทางที่ไดจากการเปดบอทดสอบ

แอสฟลติกคอนกรีต
หินคลุกบดอัด
ลูกรังบดอัด
ดินคันทาง

รูปที่ 3.28 หนาตัดโครงสรางชั้นทางที่ไดจากการเปดบอทดสอบ
3.2.3.2 การเจาะเก็บตัวอยาง (Core Extraction)
การเจาะเก็บตัว อยางเปนการเก็บตัว อยางเพื่อนําไปทดสอบคุณ สมบัติ ของวั สดุไ ด อีก ทั้งสามารถ
ตรวจสอบความหนาของชั้นโครงสรางทาง ในการเจาะเก็บตัวอยางพบวาสมารถที่จะดําเนินการไดเร็วกวาและ
รบกวนโครงสรางทางเดิมนอยกวาการเปดบอทดสอบ
3.2.3.3 การทดสอบในหองปฏิบัติการ (Laboratory Testing)
การทดสอบในหองปฏิบัติการเปนการนําตัวอยางที่ไดจากการเปดบอและการเจาะเก็บตัวอยางมา
ทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของวัสดุชั้นทางเดิม เชน การทดสอบหาขนาดคละ (Sieve Analysis), การทดสอบหา
ความขนเหลว (Atterberg Limits), การทดสอบ California Bearing Ratio (CBR), การทดสอบหาปริมาณ
ความชื้นและความหนาแนน เปนตน ผลการทดสอบที่ไดจะนําไปใชเพื่อการวิเคราะหโครงสรางชั้นทางเดิม
เพื่อออกแบบสวนผสมที่เหมาะสมในการปรับปรุงโครงสรางชั้นทาง
3.2.3.4 การทดสอบการหยั่งทะลุดวยหัวแบบกรวย (Dynamic Cone Penetration Probes, DCP)
การทดสอบการหยั่งทะลุดวยหัวแบบกรวยเปนการทดสอบดวยเครื่องมือที่เรียกวา Dynamic Cone
Penetration Probes, DCP ที่มีรูปรางลักษณะเปนทอนเหล็กอันมีหัวเปนรูปทรงกรวย (รูปที่ 3.29) สามารถตอก
กรมทางหลวงชนบท
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ลงไปในชั้นทางดวยคอนที่มีน้ําหนักมาตรฐาน 8 กิโลกรัม อัตราการเจาะทะลวง (มม./จํานวนครั้งการตอก)
แสดงความแข็งแรงวัสดุชั้นทาง โดยทั่วไป DCP สามารถตอกลงไปในชั้นทางไดลึก 800 มม. หรือมากกวา ผล
การทดสอบที่ไดสามารถแสดงคุณสมบัติของวัสดุเทียบกับความลึก
3.2.3.5 การวิเคราะหคาการแอนตัว (Analysis of Deflection Measurements)
ถนนลาดยางเมื่อรับน้ําหนักบรรทุกกระทําซ้ําๆก็จะเกิดการแอนตัวและคืนตัวกลับสภาพเดิมสลับกัน
ไปตามน้ําหนักกระทํา จนถึงจุดๆหนึ่งที่ไมสามารถรับน้ําหนักบรรทุกตอไปไดอีกก็จะเกิดการเสื่อมสภาพจาก
ความลาหรือการคลาก (ประสิทธิ์ , 2538) ในประเทศอังกฤษไดทําการศึกษาและวิจัยถึงพฤติภาพของทางโดย
นําคาแอนตัวของทางมาวิเคราะห พบวาคาการแอนตัวจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆตามระยะเวลาที่ผานไป แตเมื่อใกล
ถึงจุดที่โครงสรางถนนจะเริ่มเสียหาย คาการแอนตัวจะมีอัตราการเพิ่มสูงมากและเสียหายในที่สุด (N.W.
Lister, 1972) จะเห็นไดวาปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการเสื่อมสภาพของทางประกอบดวยคาการแอนตัวของ
ทางและปริมาณรถบรรทุกที่เขามาใชบริการในสายทาง
การพิจารณาหาคาการแอนตัวของถนนลาดยาง สามารถหาไดดวยเครื่องมือที่เรียกวา Benkelman
Beam (BMB) ซึ่งไดพัฒนาและมีการนํามาใชครั้งแรกโดยสถาบัน WASHO Road Test (Highway Research
Board, 1953) ในปจจุบันเครื่องมือที่ใชสําหรับวัดคาแอนตัวของถนนลาดยางมีหลายชนิด แตละชนิดมีหลักการ
และวิธีการใชที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงควาตองการนําเอาผลของคาแอนตัวที่วัดไดนั้นไปใช
ประโยชนอยางไร (ประสิทธิ์, 2538) สําหรับงานซอมบํารุงทางนั้น การวัดคาแอนตัวเปนการประเมินสภาพ
โครงสรางทางเพื่อนํามาวิเคราะหออกแบบหาคาการเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางทาง

1935 มม.

575 มม.

ดามจับ
ตัวหยุด
คอน (8 กก)

ตัวยึดดานบน
ทอนเหล็ก, Ø
ไมวัดระยะ
ตัวยึดดานลาง

รูปที่ 3.29 Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
กรมทางหลวงชนบท
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3.2.3.5.1 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจเพื่อวัดคาการแอนตัวของถนนลาดยาง
ในการทดสอบเพื่อหาคาการแอนตัวของถนนลาดยางแตละครั้งตองมีเครื่องมืออุปกรณที่ใชเพื่อ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. Benkelman Beam (รูปที่ 3.30) ลักษณะเปนคาน 2 ตัว คานหลังตั้งอยูบนขาทั้งสอง ซึ่งปรับระดับได
ขาหนาเปนขาคู ขาหลังเปนขาเดี่ยว คานหลังนี้ทําหนาที่หิ้วคานหนา 2 จุด ที่ปลายคานหนามีปลายเดือย (Probe)
จะวางอยูบนจุดทดลองเพื่อวัดคาการแอนตัวของถนน ตัวคานหนายาวเรียวสามารถสอดเขาไประหวางลอคู
หลัง ที่ปลายคานหนาอีกดานหนึ่งมี Dial Gauge วัดระยะขึ้น- ลงบนปลายคานบนคานหลังมีขดลวดแมเหล็ก
สั่นสะเทือน (Buzzer) เพื่อลดความฝดของจุดสัมผัสตางๆในขณะทดลอง
244

122

42

Buzzer
Dial Gauge

Front Legs

Rear Legs

Reference Arm

Probe Arm
Probe Point

Pivot
25

Beam Lock
164

หนวย: เซนติเมตร

รูปที่ 3.30 Benkelman Beam
2. รถบรรทุก 6 ลอ (รูปที่ 3.31) ประกอบดวยเพลาหนา 2 ลอ และเพลาหลัง 4 ลอ เปนลอคู น้ําหนัก
เพลาหลังขณะทําการทดลอง 8,200 กิโลกรัม (18,000 ปอนด) ขนาดของยาง 10.00 x 20 ความดันภายในลอ
80 ปอนดตอตารางนิ้ว มีชองวางระหวางคูลอ 25-40 มม.
3. เครื่องมือวัดความดันภายในยางรถ (รูปที่ 3.32) ใชสําหรับวัดความดันภายในลอ
4. เทอรโมมิเตอร (รูปที่ 3.32) ใชสําหรับวัดอุณหภูมิของผิวถนนขณะทีท่ ําการสํารวจ ทุกๆชั่วโมง
5. เหล็กนํา (รูปที่ 3.32)
6. คอนสําหรับตอกเหล็กนําลงบนผิวถนนลึกประมาณ 3-4 ซม. เพื่อสําหรับการใชวัดอุณหภูมิ
7. เทปวัดระยะทางใชสําหรับวัดระยะทางที่รถบรรทุกเคลื่อนที่ออกจากจุดทดสอบ
8. แบบฟอรมการบันทึกขอมูล (รูปที่ 3.33) เปนแบบฟอรมบันทึกขอมูลผลการแอนตัวดวยเครื่องมือ
Benkelman Beam ในสนามเพื่อนําไปคํานวณหาคาอายุคงเหลือของสายทาง ซึ่งแบบฟอรมสามารถแบง
ออกเปน 2 สวน คือ
กรมทางหลวงชนบท
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สวนที่ 1 : แสดงขอมูลทั่วไปสําหรับสายทางที่ทําการสํารวจ ประกอบดวยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
อําเภอ จังหวัด ระยะทาง และ วันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : แสดงขอมูลรายละเอียด กม.ที่ทําการทดสอบ และชวงระยะทางที่ทําการทดสอบ
9. อุปกรณใชประกอบการสํารวจอื่นๆ เชน รถบรรทุกเล็ก ปายจราจร และสัญญาณในการควบคุม
จราจร เปนตน
รถบรรทก 6 ลอ

เพลาหนา 2 ลอ
เพลาหลัง 4 ลอ
น้ําหนักเพลาหลัง 8.2 T
ความดันภายในลอ 80 PSI

รูปที่ 3.31 การเตรียมรถบรรทุกสําหรับสํารวจวัดคาการแอนตัว

รูปที่ 3.32 การเตรียมอุปกรณวัดความดันยางรถ, เทอรโมมิเตอร, เหล็กนําและอุปกรณที่เกีย่ วของอืน่ ๆ
3.2.3.5.2 วิธีการสํารวจคาการแอนตัวของถนนลาดยาง
กอนลงมือทดสอบ เพื่อใหแนใจวาอัตราสวนของปลายคานหนา ณ ตําแหนงจุดทดสอบกับปลายอีก
ดานหนึ่งที่อานไดจาก Dial Gauge เปนไปตามอัตราสวนของโรงงานผลิต และสามารถอานคาไดทันทีโดยไมมี
ผลจากความฝดของจุดสัมผัส จําเปนตองมีการดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) อยางสม่ําเสมอ
ระหวางการสอบเทียบ หากคาที่อานไดยังมีการกระตุก หรือมีการเคลื่อนที่ไมราบเรียบนับตั้งแตจุด
แรกใหดําเนินการตรวจสอบจุดสัมผัสตางๆ วามีความฝดหรือไม ถาพบวาจุดสัมผัสมีการสึกหรอไปมากแลว
ควรนํามาปรับแกใหถูกตอง
กรมทางหลวงชนบท
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14. แบบฟอรมบันทึกผลการแอนตัวดวยเครื่องมือ Benkelman Beam (ขวา)
รหัสสายทาง
อําเภอ
ระยะทาง
กม. ที่.......
ถึง กม.ที่......

.................................... ชื่อสายทาง
..........................................
..................................... จังหวัด
..........................................
1
..................................... วันที่บันทึกขอมูล ..........................................

0.30

ระยะทาง (เมตร)
0.60
1.00
2.00

7.90

หมายเหตุ
2

รูปที่ 3.33 แบบฟอรมบันทึกผลการแอนตัวดวยเครื่องมือ Benkelman Beam

กรมทางหลวงชนบท
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หลังจากประกอบสวนตางๆของเครื่องมือ Benkelman Beam เปนที่เรียบรอยแลว ควรทําการ
ตรวจสอบเครื่องมืออีกครั้งกอนที่จะทําการยึดติดกับกรอบของเครื่องมือ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นระหวางการเคลื่อนยายเครื่องมือ หลังจากนั้นนําเครื่องมือ Benkelman Beam ดังกลาวไปยังจุดที่จะทํา
การทดสอบ ซึ่งไดทําเครื่องหมายไวแลวบนผิวถนนเพื่อดําเนินการทดสอบวัดคาการแอนตัวของถนน ซึ่งมี
ขั้นตอนและกระบวนการทดสอบดังนี้
1. นํารถบรรทุกเขาจอดตามแนวของถนนโดยใหชองลอคูหลังอยูบนจุดทดสอบ
2. สอดปลายคาน (Beam) จากดานหลังรถ เขาไปในชองวางระหวางลอคู โดยวางจุดปลาย (Probe) ที่
ตองการวัดคาการแอนตัว (Deflection) จัดขาตั้งหนาและหลังใหมั่นคง คลายหมุดบังคับ (Beam lock) ใหปลาย
อีกขางหนึ่งของคานสัมผัสกับเดือยของ Dial Gauge โดยใหเข็ม Dial Gauge หมุนอยางนอย 2 รอบ เพื่อใหเข็ม
Dial Gauge สัมผัสกับพื้นที่ผิวที่จะทําการทดสอบ เปดสวิทซให Buzzer ทํางาน ปรับ Dial Gauge ไปที่ 0

รูปที่ 3.34 ตัวอยางการสํารวจคาการแอนตัวของถนนผิวทางลาดยาง
3. ใหสัญญาณรถบรรทุก เคลื่อนที่ไปขางหนาอยางชาๆ ดวยอัตราความเร็ว 10±1 วินาที ตอระยะทาง
5.0 เมตร
4. อานคา Rebound Reading ที่ระยะ 0.30 ม. 0.60 ม. 1.00 ม. 2.00 ม. และระยะที่รถบรรทุกเคลื่อนที่
ออกจากจุดทดลองประมาณ 11.80 ม. เปนคาสุดทาย (Final Reading, เปนระยะโดยประมาณที่เข็มของ Dial
Gauge ชี้ที่คามากที่สุด และเริ่มหยุดนิ่ง) จดบันทึกคาที่อานไดใสในแบบฟอรมการบันทึกขอมูล
5. หมุนปดหมุดบังคับ (Beam lock) กอนที่จะเคลื่อนยายตัวคาน (Beam) เพื่อปองกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิดขึ้นระหวางการเคลื่อนยายเครื่องมือ เนื่องจากแขนของคานที่สัมผัสกับเดือยของ Dial Gauge จะไปตี
Dial Gauge ทําใหเสียหายได
การกําหนดตําแหนงทดสอบการแอนตัวของถนนลาดยาง
จุดทดสอบแตละจุดหางกัน 100 เมตร ตามแนวถนน และอยูในแนวที่ลอรถผานดานใกลขอบถนน
(Outter Wheel Path) โดยใหจุดทดสอบหางจากขอบถนนดังแสดงไวในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 ตําแหนงในการทดสอบการแอนตัวของถนนลาดยาง
ความกวางของชองจราจรไมเกิน (ม.)
2.70
3.00
3.30
3.60

ระยะจากขอบถนน (ซม.)
45
60
75
90

หมายเหตุ: ในทางที่เปน 2 ชองจราจรไป – กลับ ใหทําการทดลองสลับซาย- ขวา (ไป- กลับ)

การวัดอุณหภูมิ
วัดอุณหภูมิของผิวถนนขณะที่ทําการสํารวจ ทุกๆ ชั่วโมง และจดบันทึกลงในแบบฟอรมการสํารวจ
การวัดอุณหภูมิของถนนทําไดโดยใชคอนตอกเหล็กนํา (Mandrel) ลงบนผิวถนนลึกประมาณ 3-4 ซม. เติมน้ํา
ใหเต็มทิ้งไวสักครู เพื่อใหอุณหภูมิของพื้นผิวถายทอดความรอนไปสูน้ํา แลวสอดเทอรโมมิเตอรลงไป รอจน
ปรอทหยุดนิ่งไมนอยกวา 1 นาที จึงจะอานอุณหภูมิ รูปที่ 3.35 แสดงการวัดอุณหภูมิของผิวถนน

รูปที่ 3.35 ตัวอยางวัดอุณหภูมิของผิวถนนขณะที่ทําการสํารวจ
ตัวอยาง : การจดบันทึกผลการแอนตัวดวยเครื่องมือ Benkelman Beam
เมื่ อ ทํ า การทดสอบการแอ น ตั ว ของถนน ตามขั้ น ตอนที่ ก ล า วไว ข า งต น ผู ทํ า การสํ า รวจ จะต อ ง
ทําการจดบันทึกผลการสํารวจ ตามแบบฟอรมรูปที่ 3.33 โดยแบงสวนการจดบันทึกผลออกเปน 5 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1: ผู สํ า รวจต อ งทํ า การจดบั น ทึ ก ข อ มู ล ทั่ ว ไปของสายทาง ได แ ก ร หั ส สายทาง,
ชื่อสายทาง, อําเภอ, จังหวัด, ระยะทางรวมที่ไดทําการสํารวจ และวันที่บันทึกขอมูล
สวนที่ 2 : เปนสวนที่แสดงถึงตําแหนงที่ทําการสํารวจคาการแอนตัว ซึ่งในที่นี้ระบุตําแหนง เปนกม.
ที่ทําการสํารวจ
สวนที่ 3 : เปนสวนสําหรับจดบันทึกผลการเจาะวัดอุณหภูมิของผิวทาง (กรณีผิวทางแบบ Aspartic
Concrete) ทุกๆ ชั่วโมง ณ ตําแหนงกม.ที่ทําการเจาะวัดอุณหภูมิ ซึ่งในที่นี้ ไดทําการเจาะผิวทางและวัด
อุณหภูมิเริ่มตนที่ กม.0+000 และเมื่อครบ 1 ชั่วโมง ทําการเจาะวัดอุณหภูมิที่ กม.0+900
กรมทางหลวงชนบท

3-38

สํานักบํารุงทาง

14. แบบฟอรมบันทึกผลการแอนตัวดวยเครื่องมือ Benkelman Beam (ซาย)
รหัสสายทาง
อําเภอ
ระยะทาง

กม.ที่ .....
ถึง กม.ที่
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900

สก.3039
นาดี,เมือง
1.000 กม.

อุณหภูมิ
(℃)
36

37

3

ชื่อสายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บานคลองผักขม
จังหวัด สระแกว
วันที่บันทึกขอมูล 14 กรกฎาคม 2549

0.30
0.56
0.50
0.64
0.62
0.54
0.58
0.63
0.65
0.63
0.62

ระยะทาง (เมตร)
0.60 1.00 2.00
0.80 0.90 0.96
0.70 0.80 0.90
0.98 1.02 1.14
0.68 0.84 1.00
0.68 0.82 0.90
0.70 0.90 1.10
0.95 1.04 1.15
0.70 0.86 1.09
0.71 0.89 1.09
0.72 0.88 1.08

7.90
1.00
1.00
1.20
1.25
0.90
1.50
1.25
1.33
1.30
1.30

1

หมายเหตุ

5

4

2

รูปที่ 3.36 ตัวอยางการบันทึกขอมูลสําหรับการสํารวจดวย Benkelman Beam
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สวนที่ 4 : เปนสวนที่จดบันทึกคาการแอนตัวของผิวทาง โดยแบงชองการจดบันทึกออกเปน 5 ชอง ที่
ระยะ 0.30 ม. 0.60 ม. 1.00 ม. 2.00 ม. และ 7.90 ม. เมื่อรวมระยะทดสอบทั้งหมดจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุดการ
ทอสอบ ประมาณ 11.80 ม. ชองที่ระยะ 0.30 ม. 0.60 ม. 1.00 ม. และ 2.00 ม. เปนชองที่จดบันทึกคาแอนตัว
ของถนนในสภาวะที่อยูระหวางการคืนตัว(Rebound Reading) มีหนวยเปน ม.ม. ใช สําหรับตรวจสอบสภาพ
การคืนตัว ซึ่งโดยปกติ คาแอนตัวจะเพิ่มขึ้นแปรผันตามระยะทางของตําแหนงลอรถ หากมีคาผิดแปลกไมแปร
ผันตามระยะทาง สามารถสันนิฐานได 2 ประเด็นคือ มีการอานคา/จดบันทึกคาผิดพลาด หรือ บริเวณที่ทําการ
ทดสอบ เปนบริเวณที่โครงสรางขาดความแข็งแรง/ออนตัว ซึ่งผูทําการสํารวจตองทําการตรวจสอบผลการแอน
ตัวอีกครั้งหนึ่ง สวนชองที่ระยะ 7.90 ม.เปนคาสุดทายที่ถนนหยุดการคืนตัวจะไดคาแอนตัวที่เกิดขึ้นสูงสุด
(Final Reading) มีหนวยเปน มม. เปนคาที่ผูออกแบบจะนําไปทําการหาคาแอนตัวเฉลี่ยสําหรับออกแบบเสริม
ความแข็งแรงใหกับโครงสรางทางตอไป
สวนที่ 5 : เปนชองหมายเหตุสําหรับผูสํารวจจดบันทึกเพิ่มเติมถึงขอมูลที่เกี่ยวอื่นๆเชน ลักษณะความ
เสียหายขางเคียง, สภาพแวดลอมทั่วไป เปนตน เพื่อใหผูออกแบบใชประกอบ ในการพิจารณาเบื้องตน
3.2.3.5.3 การคํานวณคาการแอนตัวของถนน
จากการทดสอบการแอนตัวของถนนลาดยางดวย Benkelman Beam จะไดผลการทดสอบดังแสดงใน
แบบฟอรมที่ไดกลาวแลวขางตน
สําหรับคาการแอนตัวของถนนลาดยางโดยเฉลี่ยที่ใชในการออกแบบ
(DEFN) สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3.1
Overlay Design Deflection (DEFN)
โดยที่ Xi
n
X

SDx

Cp
Tc

=

( X + 1.5SDx) + Tc

=
=
=
=

คาที่อานได (Final Reading)
= R1, R2, R3…….Rn
จํานวนจุดที่ทดลอง
คาเฉลี่ย (Mean Deflection)
= (R1+ R2 + R3 …….Rn) /n.
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation of Deflection)

=

( x i − x )2
∑ (n − 1)

=
=
=

อุณหภูมิของผิวทาง (Pavement Temperature, °C)
คาปรับแกที่ไดจากอุณหภูมิ (Temperature Correction, mm / °C)
0.0091 (Cp – 32)
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ตัวอยาง : การคํานวณเฉลี่ยคาการแอนตัวของถนนลาดยาง (DEFN) ในสนาม
จากผลการสํารวจจดบนทึกคา DEFN ในสนาม ชวง กม.ที่ทําการสํารวจจะตองนํามาหาคาเฉลี่ยของคา
การแอนตัว เพื่อใหงายตอการดําเนินงานจึงไดจัดทําการเฉลี่ยคาในรูปแบบตาราง (ตารางที่ 3.4) โดยมีลําดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. กรอกขอมูลที่ไดลงในตารางที่ 3.4 โดยที่จํานวนจุดสํารวจกรอกลงในชองที่ 1, ชวง กม. ของ
ตําแหนงที่ทาํ การสํารวจในชองที่ 2, คาการแอนตัวทีว่ ัดไดครั้งสุดทายจากแบบฟอรมการสํารวจดังแสดงในรูป
ที่ 3.36 ชองระยะ 7.90 เมตร (Final Reading) ในชองที่3 และคาอุณหภูมิที่วัดไดในชองที่ 6
2. หาคา X จากผลรวมของคาการแอนตัวในชองที่ 3 หารดวยจํานวนจุดสํารวจ (n = 10) จะได
X

=

∑ X = 1.203
n
i

3. นําคา Final Reading ในชองที่ 3 ลบดวยคา X แลวนําไปยกกําลังสอง จะไดคาในชองที่ 4
4. นําคา (Xi - X )2 ในชองที่ 4 หารดวยคา (n - 1) จะไดคาในชองที่ 5
5. นําคาอุณหภูมิที่วัดไดในชองที่ 6 มาหาคาปรับแกคาการแอนตัวเนื่องจากอุณหภูมิโดยแทนคาใน
สมการ Tc = 0.0091 (Cp – 32) จะไดคาที่ใชในการปรับแกในชองที่ 7
6. นําคาผลรวมในชองที่ 5 มาถอดหารากทีส่ องจะไดคาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสมการ
ตารางที่ 3.4 แสดงการหาคาการแอนตัวเฉลี่ยของถนนผิวลาดยาง
ชองที1่
ชองที2่
ชองที3่
ชองที4่
ชองที5่
STA
Final Reading (Xi - X )2 (Xi - X ) 2/(n - 1)
No

ชองที6่

ชองที7่

Temp (°c) (Cp)

TC (mm/°c)

36

0.036

37

0.046
0.082

Xi (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
รวม

กรมทางหลวงชนบท

1.00
1.00
1.20
1.25
0.90
1.50
1.25
1.33
1.30
1.30
12.03

0.0412
0.0412
0.0000
0.0022
0.0918
0.0882
0.0022
0.0161
0.0094
0.0094
0.3017

0.0046
0.0046
0.0000
0.0002
0.0102
0.0098
0.0002
0.0018
0.0010
0.0010
0.0335
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SDx

2
(
xi − x )
= ∑
(N − 1)

= 0.183

7. นําคาผลรวมในชองที่ 7 มาเฉลี่ยหาคาปรับแกคาการแอนตัวเนื่องจากอุณหภูมิ เมื่อ n' = ผลรวมของ
จํานวนครั้งในการวัดอุณหภูมิ
Tc = ∑ (TC ) = 0.041 mm/°c
n'

8. นําคาที่หาไดในขางตนมาแทนคาเพื่อหาคาการแอนตัวเฉลี่ย (DEFN) จะได
DEFN = ( X +1.5*SDx)+Tc = 1.519 mm.
คาที่ไดเปนคาการแอนตัวเฉลี่ยของถนนลาดยางซึ่งจะนําไปออกแบบซอมบํารุงตอไป
หมายเหตุ : กรณีที่เปนถนนผิวบาง เชน Cape Seal, Surface Treatment ไมตองปรับแกอุณหภูมิ
3.2.4 การออกแบบซอมสรางเบื้องตน (ขั้นตอนที่ 4 ในรูปที่ 3.1)
เมื่อวิ เ คราะห ขอมูลที่ ไ ดจ ากสํา รวจ สามารถเลือ กรูปแบบการซอ มสร า งในเบื้ องต น ได โดยอาศั ย
แนวทางดังที่แสดงไวในรูปที่ 3.37 ถึง 3.39 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงและลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น

ความลึกจากผิว

ความเสียหาย: ผิวทางเสียหาย ความลึกสูงสุด 100 มม.

0 มม.
100 มม.
300 มม.

ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะ
Cold Recycling Options

600 มม.

ขุดกัดผิวและนํามาใชงาน
ใหม

ทางเลือกอื่น
- ปูผิวแอสฟลต
- กัดและทดแทนวัสดุเดิม
- ใช Hot in-place recycling

รูปที่ 3.37 ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะสําหรับความเสียหายที่เกิดกับผิวทาง
อยางไรก็ตามในชวงระยะเวลากวา 5 ทศวรรษที่ผานมา ไดมิการพัฒนาวิธีการออกแบบชั้นทาง
มากมาย ตั้งแตวิธีที่ใชสมการอยางงายไปจนถึงที่ซับซอน รวมถึงการออกแบบโดยใชไฟไนตอิลิเมนต (Finite
Element Analysis) ซึ่งอาศัยคอมพิวเตอรในการคํานวณ แมวาวิธีเหลานี้จะพัฒนาขึ้นมากอนที่จะมีวิธีการซอม

กรมทางหลวงชนบท
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ความลึกจากผิว

ความเสียหาย: ผิวทางเสียหาย ความลึกสูงสุด 300 มม.

0 มม.
100 มม.
300 มม.
600 มม.

ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะ
Cold Recycling Options

ทางเลือกอื่น

In-place recycling with
stabilizing agents, with/
without blend material/
additional layers

- ปูผิวแอสฟลตและปะซอม
- กอสรางชั้นทางเพิ่ม

รูปที่ 3.38 ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะสําหรับความเสียหายในโครงสรางทางสวนบน

ความลึกจากผิว

ความเสียหาย: ผิวทางเสียหาย ความลึกสูงสุด 600 มม.

0 มม.
100 มม.
300 มม.
600 มม.
ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะ
Cold Recycling Options

ทางเลือกอื่น

Two- part recycling with
stabilizing agents, with/
without blend material/
additional layers

- กอสรางใหม
- กอสรางชั้นทางเพิ่ม

รูปที่ 3.39 ทางเลือกในการซอมแซมบูรณะสําหรับความเสียหายโครงสรางลึก
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ดวยการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมกลับมาใชงานใหม แตก็ยังคงสามารถนําประยุกตใชในการออกแบบได
เชนเดียวกัน วิธีการออกแบบชั้นทางมีทั้งที่เปนแบบ Empirical Methods และ Analytical Methods ไดแก การ
ออกแบบโดยอาศัยคา CBR การออกแบบที่อาศัยผลการทดสอบ DCP การออกแบบโดยอาศัยคา Structural
Number (SN) การออกแบบที่อาศัยคาการแอนตัวของชั้นทาง เปนตน สําหรับกรมทางหลวงชนบทนั้นได
ดําเนินการออกแบบสําหรับงานซอมบํารุงโดยอาศัยคาแอนตัวของชั้นทางและปริมาณจราจร
3.2.4.1 การคํานวณหาคา Allowable Deflection และ Percent Reduction Deflection
การออกแบบซอมบํารุงเพื่อฟนฟูสภาพทางเปนการปองกันไมใหเกิดความเสียหายกับโครงสรางทาง
โดยที่พยายามควบคุมคาการแอนตัวของถนนไมใหต่ํากวาคาการแอนตัวที่ยอมให (Allowable Deflection) อัน
เนื่องมาจากความลาของผิวทาง ซึ่ง ZUBE และ FORSYTH ไดทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาการ
แอนตัวของถนนกับคาจํานวนเพลามาตรฐานสะสม (Accumulative Equivalent Standard Axle Load; ESA) ที่
เกิดขึ้นกับผิวทางที่ความหนาตางๆระหวาง 1/2นิ้ว – 5 นิ้ว (รูปที่ 3.40) นอกจากนี้ยังนําคาการแอนตัวของทางที่
เปลี่ยนแปลงจากการกระทําของน้ําหนักบรรทุกมาเปรียบเทียบกับคาการแอนตัวที่ยอมใหเพื่อหาคา (Percent
Reduction Deflection) เพื่อหาความสัมพันธกับคาการเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางทางในรูปแบบคา
เทียบเทากรวดมาตรฐาน (Increase In Gravel Equivalence) สําหรับนําไปใชเสริมความแข็งแรงใหกับ
โครงสรางถนนเพื่อลดคาการแอนตัว (รูปที่ 3.41) เชนการปูทับถนนดวยวัสดุแอสฟลท (Highway Research
Record No. 129 , 1965)
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รูปที่ 3.40 ความสัมพันธระหวางคาการแอนตัวกับคาจํานวนเพลามาตรฐาน
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รูปที่ 3.41 ความสัมพันธระหวางคา Percent Reduction Deflection กับคาเทียบเทากรวดมาตรฐาน
การหาคาความสัมพันธระหวางคาแอนตัวกับคาสะสม EAL (ESA) ของสายทาง และการหาคา
ความสัมพันธระหวางคา Percent Reduction Deflection กับคา Increase In Gravel Equivalence ที่กลาวไว
ขางตนจะออกมาในรูปกราฟ ซึ่งการออกแบบตองทําการหาคา Allowable Deflection และคา Increase In
Gravel Equivalence จากกราฟของZUBE และ FORSYTH อันเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกในการนําไปใช
ประเมินออกแบบการเสริมความแข็งแรงเพื่อลดคาการแอนตัวของถนน ดังนั้นปริยะและคณะจึงไดจัดทําการ
ประมวลผลจากกราฟของ ZUBE และ FORSYTH และสรางสมการทางคณิตศาสตรจากความสัมพันธเพื่อใช
ในการ Interpolated แทนการเปดกราฟ เพื่อความสะดวกในการคิดคํานวณ (ปริยะและคณะ, 2547) สมการ
ดังกลาวมีดังนี้
การหาคา Allowable Deflection
การหาคาการแอนตัวที่ยอมใหสามารถหาไดจากสมการที่ 3.2 และ 3.3 สําหรับผิวทางที่มีความหนา 15 นิ้ว และผิวทางที่มีความหนา ½ นิ้ว ตามลําดับ
กรมทางหลวงชนบท
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Allowable Deflection
=

10 [ (0.0063375T

=

10 ( 1.6883 − 0.171Log ( ESA) )

2

) (

)

− 0.1392T + 1.6612625 − 0.000833333T 2 − 0.004166666T + 0.173 log (ESA)

]

(3.2)
(3.3)

การหาคา Increase in Gravel Equivalence
การหาคา Increase in Gravel Equivalence สามารถหาไดจากสมการที่ 3.4 และ 3.5 สําหรับคา Percent
Reduction Deflection ที่มีคามากกวาหรือเทากับศูนย แตมีคาไมเกิน 47 (0 ≤ x ≤ 47) และสําหรับคา Percent
Reduction Deflection ที่มีคามากกวา 47 (x > 47) ตามลําดับ
y

y

= -0.000000016818x6 + 0.000002252555x5 – 0.000116379412x4 + 0.00300596461x3
- 0.031631798646x2 + 0.206419605063x – 0.009196182418

(3.4)

= 1.035941x – 28.549683

(3.5)

อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเสื่อมสภาพของทางและนํามาประเมินรวมกับคาการแอนตัวคือปริมาณ
จราจรหรือยวดยานชนิดตางๆ ที่เขามาใชในเสนทาง ในปจจุบันมีดวยกันหลากหลายชนิดแตกตางกันไปตาม
ลักษณะการใชงาน ซึ่งทําใหน้ําหนักบรรทุกที่กระทําตอโครงสรางถนนมีความแตกตางกันออกไปดวย จึงมี
การแปลงคาจากยวดยานชนิดตางๆ เปนคาเทียบเทาน้ําหนักเพลามาตรฐานที่มีน้ําหนักลงเพลา 18,000 lb
(Equivalent 18,000 lb Single Axle Load, EAL) ดังนั้นการหาคา EAL ไดจากผลรวมของการคูณระหวาง
จํานวนยวดยานชนิดตางๆ กับ Truck Factor (ขึ้นอยูกับน้ําหนักบรรทุกและชนิดของยวดยาน)
คา Truck Factor คือ ตัวคูณสําหรับปรับคาน้ําหนักบรรทุกจริงใหเทียบเทากับจํานวนเพลามาตรฐาน
โดยแยกประเภทของน้ําหนักบรรทุกลงเพลาออกเปน 2 ประเภท คือ น้ําหนักลงเพลาเดี่ยว (Single Axle) และ
น้ําหนักลงเพลาคู (Tandem Axle) แลวนํามาเทียบกับคาในตาราง Typical Load Equivalency Factor
รายละเอียดตามตารางที่ 3.5 โดยการ Interpolated จะไดคา Truck Factor ของยวดยานชนิดนั้น
ขอแตกตางของชนิดยวดยาน และขอกฎหมายเกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกในประเทศตางๆ มีผลโดยตรง
ตอคา Truck Factor ปริยะและคณะจึงไดนําคาน้ําหนักรถบรรทุกและชนิดยวดยานตามเกณฑกฎหมายที่กําหนด
ในประเทศไทย หาคา Truck Factor ตามวิธีการที่กลาวไวขางตน (ปริยะและคณะ, 2547) ดังแสดงไวในตารางที่
3.6
คาสะสม ESA ของแตละสายทางเปนคาที่ไดจากการแปลงคาปริมาณจราจรเฉลี่ยประจําวันของแตละ
ป (Average Annual Daily Traffic, AADT) คูณกับคา Truck Factor เปนคา EAL และนํามาวิเคราะหกับคาอัตรา
การเพิ่มของปริมาณจราจร หาคาสะสม ESA ตลอดอายุการออกแบบเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางทาง
ซึ่งผลที่ไดจะอยูในรูปของคาเทียบเทากรวดมาตรฐานเมื่อเทียบกับคุณภาพของวัสดุอื่นที่ใชอยูในปจจุบัน จะมี
กรมทางหลวงชนบท
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ตารางที่ 3.5 Typical Load Equivalency Factor
Gross Axle Load
เพลาเดี่ยว
kN
lb
4.5
8.9
17.8
26.7
35.6
44.5
53.4
62.3
71.2
80.0
89.0
97.9
106.8
115.6
124.5
133.4
142.3
151.2
160.1
169.0
178.0
187.0
195.7
204.5
213.5
222.4
231.3
240.2
249.0
258.0
267.0
275.8
284.5
293.5

1,000
2,000
4,000
6.000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
50,000
52,000
54,000
56,000
58,000
60,000
62,000
64,000
66,000

0.00002
0.00018
0.00209
0.01043
0.0343
0.8077
0.189
0.360
0.623

เพลาคู

3 เพลา

0.0003
0.001
0.003
0.007
0.014
0.027
0.047
0.070
0.121
0.180
0.260
0.364
0.495
0.658
0.857
1.095
1.38
1.70
2.08
2.51
3.80
3.55
4.17
4.86
5.63
6.47
7.41
8.45
9.59
10.84
12.22
13.73
15.38

0.0003
0.001
0.002
0.003
0.004
0.011
0.017
0.027
0.040
0.050
0.080
0.109
0.145
0.191
0.246
0.313
0.393
0.487
0.597
0.723
0.768
1.033
1.22
1.43
1.66
1.91
2.20
2.51
2.85
3.22
3.62

ที่มา : The Asphalt Institute (1981)
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คาเทียบเทาดังแสดงไวในตารางที่ 3.7 (ประสิทธิ์, 2538) ในการออกแบบความหนาของโครงสรางชั้น
ทางนิยมใหความหนาของชั้นทางทั้งหมดอยูในรูปความหนาของแอสฟลติกคอนกรีต หรือใชคํายอวา TA ซึ่ง
ในทางปฏิบัติการเสริมความหนาดวยแอสฟลติกคอนกรีตทั้งหมดจะทําใหคากอสรางหรือคาซอมบํารุงสูง The
Asphalt Institute (1970) จึงไดกําหนดใหใชวัสดุอื่นแทนไดโดยที่ไมทําใหการรับน้ําหนักและความคงทนของ
ถนนเสียไป การเปลี่ยนวัสดุใชแทนแอสฟลติกคอนกรีตของวัสดุประเภท Cement/Asphalt Recycling Base
โดยพิจารณาจาก Substitute Ratio; Sr จะมีเทากับ 0.75-0.90 เทาของแอสฟลติกคอนกรีต ซึ่งมีความแข็งแรงกวา
หินคลุกเพราะ Cement/Asphalt Recycling Base สามารถรับ Radial Tensile Strain ไดคลายๆกับแอสฟลติกคอ
นกรีต (ธีระชาติ, 2544) ดังแสดงไวในตารางที่ 3.8
ตารางที่ 3.6 คา Truck Factor
ชนิดยวดยาน

Truck Factor
0.49
1.54
1.49
4.55

รถบรรทุก 4 ลอ
รถโดยสารขนาดใหญ/รถบรรทุก 6 ลอ
รถบรรทุก 10 ลอ
รถบรรทุกพวง 18 ลอ

ตารางที่ 3.7 คาเทียบเทาชนิดของวัสดุกับกรวดมาตรฐาน
ชนิดของวัสดุ

G.E.

ความหนา AC

0.5 ของ Gravel

ค วามหนา Base

1.0 ของ Gravel

ความหนา Subbase

1.5 ของ Gravel

ตารางที่ 3.8 อัตราสวนเทียบเทา (Substitute Ratio; Sr.)
ชนิดของวัสดุ
ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
พื้นทาง(หินคลุก) CBR 80%
รองพื้นทาง CBR 15 %
วัสดุคัดเลือก CBR 6 %
Cement/Asphalt Recycling Base

กรมทางหลวงชนบท
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1.00
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0.35
0.33
0.75-0.90
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ขอมูลปริมาณจราจรของแตละสายทาง และอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของปริมาณจราจรตอปมาวิเคราะห
เพื่อใหงายตอศึกษาจึงไดจัดทําผังแสดงขั้นตอนการประเมินคาเสริมความแข็งแรงดวยคาการแอนตัวตามผล
การศึกษาของ ZUBE และ FORSYTH (รูปที่ 3.21) โดยมีขั้นตอนในการประเมินดังแสดงไวในรูปที่ 3.42
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมขอมูล
ทําการรวบรวมขอมูลปริมาณจราจร, คาการแอนตัวเฉลี่ย,ความหนาของผิวทางเดิม, อัตราการเพิ่มของ
ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอปของสายทางที่ตองการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินหาคาจํานวนเพลามาตรฐาน
นําคาปริมาณจราจรเฉลี่ย (Average Daily Traffic) ในหนวยของ คัน/วัน/ชองจราจร เฉพาะยวดยาน
ประเภท รถบรรทุก 4 ลอ, รถโดยสารขนาดใหญ/รถบรรทุก 6 ลอ, รถบรรทุก 10 ลอ และรถบรรทุกพวง 18 ลอ
ซึ่งเปนยวดยานประเภทมีอํานาจการทําลายสูงคูณกับคา Truck Factor ของยวดยานประเภทนั้นๆ เพื่อแปลงคา
จํานวนรถบรรทุกเปน คาเทียบเทาจํานวนเพลามาตรฐาน/วัน/ชองจราจร หรือเรียกวาคา Equivalent Standard
Axle Load; EAL
ขั้นตอนที่ 3: ประเมินหาคาจํานวนเพลามาตรฐานสะสม
โดยปกติการออกแบบสําหรับกอสรางถนนหรือซอมบํารุงถนนลาดยาง กรมทางหลวงชนบทจะใชอายุ
การออกแบบผิวทาง n ชั้น ที่ 7 ป นําอายุที่ใชออกแบบและขอมูลอัตราการเพิ่มของปริมาณจราจรเฉลี่ยตอป (r)
มาประเมินหา คาเทียบเทาจํานวนเพลามาตรฐานสะสม/ชองจราจร ตลอดอายุการออกแบบหรือเรียกวาคา
Accumulative Equivalent Standard Axle Load, ESA จากสมการที่ 3.6
⎡ (1 + r ) n − 1⎤
ESA = EAL × 365× ⎢
⎥
r
⎣
⎦

(3.6)

ขั้นตอนที่ 4: ประเมินคาการแอนตัวที่ยอมใหเทียบกับคาแอนตัวในสนาม
นําคา ESA ที่คํานวณไดมาหาคาการแอนตัวที่ยอมให (Allowable Deflection) ตามชนิดความหนาของ
ผิวทางเดิมจากกราฟของ ZUBE และ FORSYTH หรือจากสมการที่ 3.2 สําหรับผิวทางที่มีความหนา 1-5 นิ้ว
หรือจากสมการที่ 3.3 สําหรับผิวทางที่มีความหนา 1/2 นิ้ว
นําคาการแอนตัวของทาง (DEFN) เทียบกับคา Allowable Deflection เพื่อหาคาเปอรเซ็นตลดคาการ
แอนตัว (Percent Reduction Deflection)
⎛ DEFN − Allowable Deflection ⎞
Percent Reduction Deflection = ⎜
⎟ x100
DEFN
⎠
⎝

กรมทางหลวงชนบท
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ขั้นตอนที่ 1

รวบรวมขอมูลทั้ง 4 ปจจัย ไดแก คาการแอนตัวเฉลี่ย, ปริมาณจราจร,
ความหนาของผิวทางเดิม และอัตราการเพิ่มของปริมาณจราจรของสาย

ขั้นตอนที่ 2
ประเมินหาคาจํานวน
เพลามาตรฐานเฉลี่ย

ขั้นตอนที่ 3
พิจารณาอายุการออกแบบ/อัตรา
การเพิ่มของปริมาณจราจร

ขั้นตอนที่ 4

ประเมินหาคาจํานวนเพลา
มาตรฐานสะสมตลอดอายุ
การออกแบบออก

ประเมินหาคาการแอนตัวที่
ยอมใหเทียบกับคาการแอน
ตัวในสนาม

ขั้นตอนที่ 5
หาคาเทียบเทากรวด
มาตรฐานและคา TA
นําไปออกแบบ Cold Recycling

รูปที่ 3.42 ผังแสดงการประเมินคาเสริมความแข็งแรงดวยคาการแอนตัว
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ขั้นตอนที่ 5: หาคาเทียบเทากรวดมาตรฐานและคา TA
นําคา Percent Reduction ที่ได ไปหาคาเทียบเทากรวดมาตรฐาน Increase in Gravel Equivalence จาก
กราฟของ ZUBE และ FORSYTH หรือจากสมการที่ 3.4 สําหรับคา Percent Reduction ที่อยูในชวง 0-47
เปอรเซ็นต หรือสมการที่ 3.5 สําหรับคา Percent Reduction ที่อยูในชวงมากกวา 47 เปอรเซ็นต (ปริยะและ
คณะ, 2547) หลังจากนั้นนําคา Increase in Gravel Equivalence คูณอัตราสวนเปรียบเทียบหาคา TA และนํา
คาที่ไดมาพิจารณาออกแบบการซอมบํารุงทางตอไป
ตัวอยางการออกแบบงานซอมบํารุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
โดยทั่วไปการออกงานซอมบํารุงทางไมวาจะเปนงานเสริมผิวลาดยาง,งานซอมสรางผิวทางลาดยาง
นิยมใชหลักการออกแบบตามที่กลาวไวเบื้องตน การออกแบบงานซอมบํารุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทาง
เดิมมาใชงานใหมก็เชนเดียวกันซึ่งมีขั้นตอนในการออกแบบดังตอไปนี้
1. นําคาปริมาณจราจรเฉลี่ยตอปของสายทาง ที่ไดจากการสํารวจในแตละปมาหาคาอัตราการเพิ่มของ
ปริมาณจราจร (Growth rate, r) ในที่นี้สมมุติให r มีคาเทากับ 2.98%
2. นําคาปริมาณจราจรเฉลี่ย (Average Daily Traffic) จํานวนคัน/วัน/ชองจราจร เฉพาะยวดยาน
ประเภท รถบรรทุก 4 ลอ, รถโดยสารขนาดใหญ/รถบรรทุก 6 ลอ, รถบรรทุก 10 ลอ และรถบรรทุกพวง 18 ลอ
มากรอกในชองที่ 2 ของตารางที่ 3.9
3. นําคาTruck Factor ของยวดยานประเภทตางๆ ตารางที่ 3.6) มากรอกในชองที่ 3 ของตารางที่ 3.9
4. นําคาชองที่ 2 ของตารางที่ 3.9 คูณกับชองที่ 3 ของตารางที่ 3.9 คูณ 365 วัน คูณกับอัตราการเพิ่ม
สะสมของปริมาณจราจร ตามสมการที่ 3.6 เมื่ออายุการออกแบบ (n) เทากับ 7 ป อัตราการเพิ่มของปริมาณ
จราจรเฉลี่ยตอป (r) เทากับ 2.98% หารดวย100 จะไดคาในชองที่ 4 ของตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 แสดงการหาปริมาณเพลามาตรฐานสะสม
ชองที่ 1

ชองที่ 2

ชองที่ 3

ชองที่ 4

ประเภทยวดยาน

จํานวน
(คัน/วัน/ชองจราจร)
44
152
102
469
51

Truck Factor

ESA

1.54
0.49
1.54
1.49
4.55

189,401
208,184
439,065
1,953,293
648,619
3,438,562

รถโดยสารขนาดใหญ
รถบรรทุก 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ
รถบรรทุก 10 ลอ
รถบรรทุกพวง 18 ลอ
รวมปริมาณเพลามาตรฐาน
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5. ผลรวมที่ไดในชองที่ 4 ของตารางที่ 3.9 จะเปนคาจํานวนเพลามาตรสะสมตลอดอายุการออกแบบ
(Accumulative Equivalent standard Axle Loads, ESA)
6. นําคา ESA ที่คํานวณไดมาหาคาการแอนตัวที่ยอมให (Allowable Deflection) ตามชนิดความหนา
ของผิวทางเดิมจากกราฟของ ZUBE และ FORSYTH หรือจากสมการที่ 3.4 สําหรับผิวทางที่มีความหนา 1-5
นิ้ว ซึ่งในที่นี้สมมุติใหผิวทางเดิมมีความหนา 5 ซม.หรือประมาณ 2 นิ้ว จะไดคาการแอนตัวที่ยอมใหเทากับ
0.528 มม.
7. นําคาการแอนตัวของทาง (DEFN) ที่ไดจากการสํารวจ ในที่นี้ใชคาจากตัวอยางการสํารวจคาการ
แอนตัวที่กลาวไวขางตน เทียบกับคา Allowable Deflection เพื่อหาคาเปอรเซ็นตลดคาการแอนตัว (Percent
Reduction Deflection) ตามสมการที่ 3.7
Percent Reduction Deflection =

⎛ 1.519 − 0.528 ⎞ * 100
⎟
⎜
1.519
⎠
⎝

= 65.24 %

8. นําคา Percent Reduction Deflection ที่ได ไปหาคาเทียบเทากรวดมาตรฐาน (Increase in Gravel
Equivalence) จากกราฟของ ZUBE และ FORSYTH หรือจากสมการที่ 3.5 สําหรับคา Percent Reduction ที่อยู
ในชวงมากกวา 47 เปอรเซ็นต จะไดคาเทียบเทากรวดมาตรฐานเทากับ 39.04 ซม.
คาเทียบเทากรวดมาตรฐานมีคาเทียบเทากับพื้นทางประเภทหินคลุกที่ใชอยูในปจจุบันซึ่งสามารถแปลงเปนคา
TA ไดโดยคูณดวยคาอัตราสวนเทียบเทา (Substitute Ratio; Sr.) เพื่อหาคา TA ที่ตองการ (39.04 *0.50) มีคา
เทากับ 19.52 ซม. นําคา TA ที่ไดไปออกแบบเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางทางเดิมที่จะปรับปรุง โดย
ผูออกแบบสามารถเลือกวิธีการซอมบํารุงแบบเสริมวัสดุใหม เชนการเสริมความหนาดวย Asphaltic Concrete,
การซอมสรางผิวทางลาดยางดวยการเสริมหินคลุกและทําผิวทางใหม หรือการนําวัสดุผิวทางและพื้นทางเดิมมา
ปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงการออกแบบดวยวิธีนําวัสดุผิวทางและพื้นทางเดิมมาปรับปรุงคุณภาพ
และทําผิวทางใหม ดังแสดงไวในตารางที่ 3.10 โดยผูออกแบบจะทําการคัดเลือกชนิด, ความหนาของวัสดุที่ใช
ในการออกแบบ โดยคัดเลือกปรับปรุงดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมมีความหนา 20 ซม.
และปูผิวทางดวย Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. (ชองที่ 1, ชองที่2) เมื่อคูณกับคาอัตราสวนเทียบเทา (Sr.)
(ชองที่ 3) เพื่อแปลงเปนคา TA แลวไดคาเทียบเทา TA รวมเทากับ 21 ซม. (ชองที่4) จะเห็นไดวาคาที่ไดมีคา
มากกวา คา TA (19.52 ซม.) ที่ประเมินซึ่งถือวาใชได หลังจากนั้นผูออกแบบจะนําไปจัดทํารูปแบบในการ
ซอมบํารุงในลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3.43 เพื่อใชในการจัดทํารูปแบบและรายการ ตอไป
ตารางที่ 3.10 คาความหนาของวัสดุชั้นทาง
ชองที่ 1

ชองที่ 2

ชองที่ 3

ชองที่ 4

ชนิดวัสดุ
Asphaltic Concrete (วัสดุใหม)
Recycling ผิวทางและพื้นทางเดิม(วัสดุทปี่ รับปรุง)
คาเทียบเทา TA

ความหนา (cm.)
5
20

Sr.
1
0.8

TA(cm.)
5
16
21
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Asphaltic Concrete หนา 5 ซม
Cold Recycling หนา 20 ซม
โครงสรางทางเดิม
รูปที่ 3.43 ผลการออกแบบปรับปรุงโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม
3.2.5 การออกแบบสวนผสม (ขั้นตอนที่ 5 ในรูปที่ 3.1)
เมื่อไดความลึกสําหรับการซอมสรางดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม (Pavement InPlace Recycling) จากการออกแบบเบื้องตนแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการออกแบบสวนผสม ซึ่งเปนขั้นตอน
ของการเลือกประเภทและปริมาณของสารผสมเพิ่มที่ใช เพื่อใหชั้นทางที่ปรับปรุงมีคุณสมบัติและกําลังอัดตามที่
ตองการ การออกแบบสวนผสมมีอยูดวยกัน 5 ขั้นตอน ไดแก การเลือกประเภทของสารผสมเพิ่ม การเก็บ
ตัวอยางวัสดุชั้นทาง การเตรียมกอนตัวอยาง การทดสอบและวิเคราะหผล และการกําหนดปริมาณสารผสมที่ใช
ดังแสดงในรูปที่ 3.44
ขั้นตอนที่ 1 : การเลือกประเภทของสารผสมเพิ่ม
การเลือกประเภทของสารผสมเพิ่มนั้น ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เนื่องจากวัสดุที่สามารถใช
เปนสารผสมเพิ่มไดมีหลายชนิด เชน ปูนซีเมนต, ปูนขาว, เถาลอย, น้ํายาง และสารผสมระหวางปูนกับน้ํายาง
เปนตน ดังนั้นผูออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีเหมาะสมที่สุดสําหรับงานปรับปรุงคุณภาพชั้นทางในแตละครั้ง
หลักเกณฑเบื้องตนในการคัดเลือกประเภทของสารผสมเพิ่ม มีดังนี้
1. เปน สารที่เ หมาะสมกับ ประเภทและคุณ ภาพของผิว ทางหรือ ชั้น ทางที่จ ะปรับ ปรุง สามารถ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผิวทางหรือชั้นทางไดตรงตามที่ออกแบบไว เชน มีกําลังรับแรงอัดเพียงพอ
2. มีความเปนไปไดในการจัดเตรียมสารผสมเพิ่มเพียงพอตอการใชสําหรับการกอสรางในแตละครั้ง
3. มีราคาที่เหมาะสม
ซึ่งในปจจุบันหากพิจารณาจากหลักเกณฑดังกลาวแลวผูออกแบบมักจะนิยมใชปูนซีเมนตปอรดแลนด
ประเภท1 เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งในดานคุณสมบัติ กําลังรับแรงอัด สามารถจัดหางาย และมีราคาถูก
ขั้นตอนที่ 2 : การเก็บตัวอยางวัสดุชั้นทางที่จะปรับปรุง
การเก็บตัวอยางวัสดุผิวทางหรือชั้นทางจะเก็บทุกๆ 1 กิโลเมตร เชนเดียวกับการเก็บตัวอยางของดินฐาน
รากในงานออกแบบรายละเอียดการกอสรางถนนสายใหม อยางไรก็ตามถนนที่กําลังจะปรับปรุงอาจกอสรางใน
ลักษณะที่เปนชวงๆ เนื่องจากขอจํากัดในดานงบประมาณ ดังนั้นโครงสรางทางหรือวัสดุที่ใชกอสรางอาจมี
กรมทางหลวงชนบท
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1. ความแตกตางของชนิดและสภาพ ของผิวทางและผิวไหลทาง รวมทั้งทดลองเจาะตรวจความหนา
ของชั้นโครงสรางทาง
2. ประวัติการกอสรางและการซอมบํารุงทาง

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทของสารผสมเพิ่ม
ไม
เก็บตัวอยางวัสดุชั้นทางที่จะปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 3

เตรียมตัวอยางและอุปกรณการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 4

ทดสอบและวิเคราะหผลการทดสอบ

คุณสมบัติชั้นทางตรงกับความ
ตองการหรือไม

ใช

เก็บตัวอยางผิดพลาด
หรือไม

ไมใช

ใช
ขั้นตอนที่ 5

กําหนดคุณสมบัติและปริมาณสารผสมเพิ่ม

รูปที่ 3.44 ขั้นตอนการออกแบบสวนผสมสําหรับงาน Pavement In-Place Recycling
เมื่อกําหนดตําแหนงเก็บตัวอยางวัสดุแลว จึงจะขุดเก็บตัวอยางเพื่อนํามาทดสอบตอไป สําหรับความลึก
ของการขุดเก็บตองเทากับความลึกที่ไดจากการออกแบบเบื้องตน นอกจากนี้ปริมาณตัวอยางที่เก็บตองเพียงพอ
ซึ่งสามารถประเมินปริมาณที่ตองใช ไดจากสูตรขางลางนี้
กรมทางหลวงชนบท
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น้ําหนักตัวอยางที่ตองการ = จํานวนกอนตัวอยาง x น้ําหนักเฉลี่ยของกอนตัวอยางที่ไดจาก Mold

(3.8)

โดยทั่วไป Mold ที่ใชเตรียมกอนตัวอยางจะมีปริมาตรเทากับ 904 ลบ.ซม. และกอนตัวอยางที่ไดจาก
Mold มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 0.0022 กก./ลบ.ซม. ดังนั้นกอนตัวอยางจะมีน้ําหนัก 2 กิโลกรัมโดยประมาณ
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ หลุมที่เก็บตัวอยางตองมีขนาดไมนอยกวา 50 x 50 ตร.ซม. และมีความลึกเทากับ
ความลึกที่ไดจากการออกแบบเบื้องตน หากความลึกที่ตองปรับปรุงผิวทางและชั้นทาง เทากับ 0.20 เมตร ผิว
ทางหนา 0.04 เมตร และ ชั้นหินคลุก หนา 0.20 เมตร กอนตัวอยางควรประกอบดวยวัสดุผิวทางรอยละ 25 หรือ
ประมาณ 0.5 กิโลกรัม และวัสดุหินคลุกรอยละ 75 หรือประมาณ 1.5 กิโลกรัม เมื่อเก็บตัวอยางแลวจะตองจด
บันทึกรายละเอียดไวในถุงตัวอยาง อันประกอบดวย
- ตําแหนงทีเ่ ก็บตัวอยาง
- ชนิดและความหนาของชั้นผิวทางและชั้นโครงสรางทาง
- รายละเอียดอืน่ ๆ เชน ชื่อสายทาง, สถานที่ตั้งโครงการ เปนตน
ขั้นตอนที่ 3: การเตรียมตัวอยางและอุปกรณการทดสอบ
การทดสอบตัวอยางเพื่อหาปริมาณของสารผสมเพิ่มอางอิงการทดสอบการบดอัดดินแบบโมดิฟายด
(Modified Proctor Test) ซึ่งขนาดของตัวอยางตองผานตะแกรงขนาด 3/4 นิ้วไดและไมมีความชื้น อยางไรก็
ตามตัวอยางที่เก็บไดจากผิวทางและชั้นทางมักจับตัวเปนกอน ดังนั้นจะตองเตรียมตัวอยางใหเหมาะสมโดยเริ่ม
จากการยอยตัวอยางแตละประเภทจนสามารถรอนผานตะแกรงขนาด 3/4 นิ้วได หลังจากนั้นใหนําตัวอยางไป
อบในตูอบที่อุณหภูมิ 110 º C อยางนอย 12 ชั่วโมง เพื่อใหตัวอยางแหง ดังแสดงในรูปที่ 3.45 และ 3.46

รูปที่ 3.45 การยอยวัสดุ

รูปที่ 3.46 การอบตัวอยางในตูอบ

อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบแบบโมดิฟายด ประกอบดวย (รูปที่ 3.47 – 3.59)
1. ตะแกรง ขนาด 3/4 นิ้ว
2. เตาอบวัสดุ
กรมทางหลวงชนบท
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ตลับบรรจุตัวอยาง
พลั่ว
เครื่องชั่งน้ําหนัก ชั่งไดอยางนอย 11.5 กิโลกรัม อานละเอียดไดถึง 5 กรัม
กระบอกตวงน้ํา
Mold ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4" สูง 4.6" , Base Plate และ Collar
กระดาษรองตัวอยาง
คอนบดอัดดิน หนัก 10 ปอนด ระยะยกสูง 18"
เครื่องดันตัวอยางดินออกจาก Mold
เหล็กปาด สําหรับตัดแตงกอนตัวอยาง
เครื่องชัง่ น้ําหนักชั่งแบบละเอียด ชั่งไดอยางนอย 1 กิโลกรัม อานละเอียดไดถึง 0.01 กรัม
ถุงพลาสติก สําหรับใสกอนตัวอยางหลังจากนําออกจาก Mold
ชุดเครื่องกดเพื่อหากําลังอัดประลัยของกอนตัวอยาง
แบบฟอรมจดบันทึก (การทดสอบหาคา OMC, การทดสอบหาคากําลังอัดประลัย, การหา
อัตราสวนสารผสมเพิ่มที่เหมาะสม)

รูปที่ 3.47 ตะแกรง ขนาด 3/4 นิ้ว

รูปที่ 3.48 ตลับบรรจุตัวอยาง

รูปที่ 3.49 พลั่ว

รูปที่ 3.50 เครื่องชั่งน้ําหนัก
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รูปที่ 3.51 กระบอกตวงน้ํา

รูปที่ 3.52 Mold, Base Plate และ Collar

รูปที่ 3.53 กระดาษรองตัวอยาง

รูปที่ 3.54 คอนบดอัดดิน

รูปที่ 3.55 เครื่องดันตัวอยางดินออกจาก Mold

รูปที่ 3.56 เหล็กปาดสําหรับตัดแตงกอนตัวอยาง
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รูปที่ 3.58 ถุงพลาสติกเก็บกอนตัวอยาง

รูปที่ 3.57 เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบชั่งละเอียด

รูปที่ 3.59 เครื่องมือทดสอบหากําลังอัดประลัย
ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบและวิเคราะหผลการทดสอบ
การทดสอบ แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย โดยเริ่มจากการทดสอบหาคา OMC หลังจากนั้นจะเปนการ
ทดสอบหาคาอัตราสวนของสารผสมเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การหาคาเปอรเซ็นตความชื้นที่ความหนาแนนสูงสุด (Optimum Moisture -Content, OMC) : น้ํามี
สวนชวยในการบดอัดวัสดุโครงสรางทาง เพื่อใหวัสดุเบียดตัวชิดกัน เพิ่มความหนาแนนและความสามารถใน
การรับน้ําหนัก ลดการซึมผานของน้ํา (Permeability) เนื่องจากน้ําที่อยูรอบวัสดุจะทําใหวัสดุเลื่อนเขามาชิดกัน
ได ชองวางในดินลดลง และอากาศจะถูกขับออกจากดิน เมื่อเพิ่มปริมาณความชื้นในวัสดุทางจะทําใหการบดอัด
ดิน ดี ขึ้น และมี ค วามหนาแน น มากขึ้ น อยา งไรก็ ต ามหากเพิ่ม ปริ ม าณความชื้ น มากเกิ น ไปกลั บทํ าใหค วาม
หนาแนนของทางลดลง ดังนั้นจะมีปริมาณความชื้นอยูคาหนึ่งที่บดอัดโครงสรางทางแลวมีความหนาแนนมาก
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โดยปกติแลว ควรหาคา OMC ของแตละอัตราสวนผสม หากเลือกอัตราสวนสารผสมเพิ่มที่ใชทดสอบ
จํานวน 4 คา จะตองหาคา OMC ของอัตราสวนผสมทั้ง 4 คา ซึ่งจะตองใชวัสดุและเวลาทดสอบมากพอสมควร
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติสามารถหาคา OMC ไดจากกอนตัวอยางที่ไมไดผสมสารผสมเพิ่มได เนื่องจากโดย
สวนใหญ ผลทดสอบที่ไดไมแตกตางกันมากนัก และเปนที่ยอมรับกัน อีกทั้งยังเปนการประหยัดวัสดุและเวลา
ทดสอบได
หากความลึกที่จะตองปรับปรุง เทากับ 0.20 เมตร และจากภาคสนามพบวา ชั้นความหนาที่เก็บ
ตัวอยางคือ ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร และชั้นพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 0.16 เมตร ถาตองการ
ตัวอยางวัสดุที่จะใชหาคา OMC ประมาณไว 4 กอนตัวอยาง จะใชปริมาณกอนตัวอยางไมควรนอยกวา 12
กิโลกรัม อันประกอบดวย
- ชั้นผิวทาง(ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตขุดกัด 0.04 ซม.คิดเปน20%)
2.40 กิโลกรัม
- ชั้นพื้นทาง(ชั้นหินคลุกเดิมขุดกัด 0.16 ซม. คิดเปน80%)
9.60 กิโลกรัม
- น้ําสะอาดประมาณ
1
ลิตร
ขั้นตอนการทดสอบหาคา OMC มีดังนี้
1. วัดขนาดเสนผานศูนยกลางและความสูงของ Mold
2. ชั่งน้ําหนักของ Mold ใหละเอียดถึง 0.1 กรัม
3. ประกอบ Mold เขากับ Base Plate และ Collar แลววางกระดาษรองที่กนหลุมของ Mold
4. คลุกเคลาวัสดุตัวอยางแตละประเภทใหเขากัน แลวผสมน้ําลงไปในดินตัวอยางประมาณ 1-2 %
คลุกเคลาใหทั่วจนไดความชื้นของดินสม่ําเสมอกันตลอด
5. ตัก ดิน ใส Mold โดยกะแบง ปริม าณดิน ที่ใ สใ หไ ดจํา นวน 5 ชั้น เทา ๆกัน เมื่อ บดอัด แลว ชั้น
สุดทายใหเหลือพนจากปาก Mold เล็กนอย ประมาณ 1.0 ซม.
6. ใชคอนบดอัด กระทุงดินตัวอยางใน Mold ชั้นละ 25 ครั้ง โดยจะตองพยายามบดอัดใหดินตัวอยาง
มีความหนาแนนสม่ําเสมอกัน โดยที่ตัว Mold จะตองวางบนพื้นคอนกรีตที่เรียบและแข็ง
7. เมื่อบดอัดครบ 5 ชั้นแลวใหเอาไมบรรทัดเหล็กปาดดินสวนที่สูงเกินปาก Mold ออก และอุดแตงผิว
ดินใหเรียบเสมอปาก Mold แลวถอด Base Plate ออก และชั่งน้ําหนักดินใน Mold ใหละเอียดถึง
0.1 กรัม
8. ดันแทงตัวอยางดินออกจาก Mold แลวผากลางตามแนวตั้งเก็บดินตัวอยางตามแนวผานี้อยางนอย
100 กรัม ไปชั่งน้ําหนักแลวเขาอบในเตาอบ เพื่อชั่งน้ําหนักแหงของดินตัวอยาง
9. ทดลองซ้ําตามขอ 3 ถึงขอ 8 แตใหเพิ่มปริมาณน้ําที่ผสมครั้งละ 2 % โดยประมาณ จนกระทั่งน้ําหนัก
ดินใน Mold ที่ชั่งครั้งสุดทายลดลง
10. จดบันทึกคาตางๆ และคํานวณหาคา OMC (รูปที่ 3.60)
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COMPACTION TEST

ผูทดสอบ

โครงการของ สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง
สถานที่
ถนนสาย ....................................................................................................
ชนิดตัวอยาง AC (เดิม) : หินคลุก
อัตราสวน
20% : 80%

ผูคํานวณ
ผูตรวจสอบ

VOLUME OF MOLD
WT. OF MOLD

MOD. PROCTOR

=
=

952 cc.
3930 gm.

DENSITY
DETERMINATION No.
gm.
gm.
gm.
gm. / cc.
gm. / cc.

WT. OF MOLD + SOIL
WT. OF MOLD
WT. OF SOIL
WET DENSITY
DRY DENSITY

1

2

3

4

5

6005
3930
2075
2.181
2.150

6130
3930
2200
2.312
2.240

6210
3930
2280
2.396
2.280

6230
3930
2300
2.417
2.257

6180
3930
2250
2.364
2.167

186
169.34
164.85
4.49
25.03
139.82

145
163.05
156.33
6.72
24.28
132.05

23
169.86
160.24
9.62
24.04
136.20

130
188.56
174.96
13.60
25.74

WATER CONTENT
CONTAINER No.
WT. OF CONTAINER + WET SOIL
WT. OF CONTAINER + DRY SOIL
WT. OF WATER
WT. OF CONTAINER
WT. OF DRY SOIL
WATER CONTENT

176
149.69
147.96
1.73
24.10
123.86
149.22

gm.
gm.
gm.
gm.
gm.
%

2 .3 0

DRY DENSITY (gm./cc.)

M A X IM U M D R Y D E N S IT Y
O P T . M O IS T U R E C O N T E N T

= 2 .2 8 0
= 5 .4 5

g m ./ cc.
%

2 .2 5

2 .2 0

2 .1 5

2 .1 0

ห ม า ย เห ตุ
0

2

4

6

8

รั บ ร อ ง ผ ล เฉ พ า ะ ตั ว อ ย า ง ที่ นํ า ส ง เท า นั้ น

10

W ATER CONTENT ( % )

รูปที่ 3.60 ตัวอยางการหาคา OMC
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ตัวอยางวิธีการคํานวณหาคา OMC (รูปที่ 3.60)
เมื่อไดจดบันทึกขอมูลตางๆ ของกอนตัวอยางแลว สามารถคํานวณหาคา %Water Content และ Dry
Density ไดดังนี้
การหาคา Wet Density (ความหนาแนนของดินเปยก) ของกอนตัวอยางที่ 1
• Wt. Of Mold + Soil
คือ น้ําหนักของ Mold รวมกับดินตัวอยางที่ตําแลวและอยูใน Mold
= 6,006 gm
• Wt. Of Mold
คือ น้ําหนัก Mold
= 3,930 gm
• Wt .Of Soil = (Wt. Of Mold+ Soil - Wt. Of Mold)
คือ น้ําหนักของแทงดินตัวอยาง = 6,006 – 3,930 gm
= 2,076 gm
• Wet Density

=
=

•
•
•
•

Wt. Of Soil
Volume Of Mold
2,076 gm.
952 cc.

= 2.181 gm/cc.

การหาคา % Water Content (เปอรเซ็นตความชื้น) ของกอนตัวอยางที่ 1
Wt. Of Container + Wet Soil
คือ น้ําหนักดินเปยก + กระปอง
= 149.69 gm
Wt. Of Container + Dry Soil
คือ น้ําหนักดินแหง + กระปอง
= 147.96 gm
Wt. Of Water
= ( Wt. Of Container + Wet Soil - Wt. Of Container + Dry Soil)
คือ น้ําหนักน้าํ
= 149.69 gm - 147.96 gm
= 1.73 gm
Wt. Of Dry Soil
= ( Wt. Of Container + Dry Soil - Wt. Of Container)
คือ น้ําหนักดินแหง = 149.69 gm – 24.10 gm
= 123.86 gm

• (% Water Content)

=
=

(Wt. Of Water) x 100
Wt.Of Dry Soil
1.73 x 100
123.86

= 1.40 %

การหาคา Dry Density (ความหนาแนนของดินแหง) ของกอนตัวอยางที่ 1
• Dry Density

กรมทางหลวงชนบท

=

Wet Density
1+ (% Water Content)
100
3-61

สํานักบํารุงทาง

=

2.181
1+ (1.40/100)

= 2.150 gm/ cc.

เมื่อคํานวณคา % Water Content และ Dry Density ของกอนตัวอยางทั้งหมดแลว ใหนําคาดังกลาวไป
พล็อตกราฟ จากกราฟพบวา ความสัมพันธของชุดขอมูลอยูในลักษณะของกราฟพาราโบลาคว่ํา ซึ่งสามารถหา
จุดที่มีคาแกน Y หรือคา Dry Density สูงสุดได คาแกน X ที่มีคา Y สูงสุดคือ คา OMC จากกราฟในรูปที่ 3.60
พบวา คา Maximum Dry Density มีคาเทากับ 2.280 gm/cc. และคา OMC มีคาเทากับ 5.45%
2. การหาอัตราสวนของสารผสมเพิ่ม : เปนการทดสอบเพื่อหาอัตราสวนของสารผสมเพิ่มที่ทําให
กอนตัวอยางที่ไดรับการปรับปรุงมีคุณสมบัติตามที่ตองการ เชน กําลังอัดประลัยไมนอยกวา 17.50 ksc เปนตน
หากเลือกใชปูนซีเมนตเปนสารผสมเพิ่มแลวอัตราสวนที่ใชมักอยูระหวางรอยละ 2.5 – 4.0 โดยน้ําหนักของวัสดุ
มวลรวม ในการทดสอบอาจเลือกอัตราสวน 4 คาไดแก รอยละ 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0
หากความลึกที่จะตองปรับปรุง เทากับ 0.20 เมตร และสารผสมเพิ่มที่เลือกใชเปนปูนซีเมนต จาก
ภาคสนามพบวา ชั้นความหนาที่เก็บตัวอยางคือ ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร และชั้นพื้นทางหิน
คลุกเดิมหนา 0.16 เมตร ถาตองการตัวอยางวัสดุที่จะใชหาคากําลังอัดประลัยในอัตราสวนละ 3 กอน กอน
ตัว อยางทั้งหมดเทากั บ 12 ก อนตั วอยาง จะใช ปริมาณกอนตัวอยางไม ควรน อยกวา 36 กิโลกรัม อัน
ประกอบดวย
- ชั้นผิวทาง(ชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ขุดกัด 0.04 เมตร คิดเปน 20%) 7.20 กิโลกรัม
- ชั้นพื้นทาง(หินคลุกเดิม ขุดกัด 0.16 เมตร คิดเปน 80%)
28.80 กิโลกรัม
- ปูนซิเมนตปอรตแลนดประเภท 1
1.26 กิโลกรัม
- น้ําสะอาด
2.1 ลิตร
ขั้นตอนการทดสอบหากําลังอัดประลัย มีดังนี้ (รูปที่ 3.61 - 3.73)
1. วัดขนาดเสนผานศูนยกลางและความสูงของ Mold
2. ชั่งน้ําหนักของ Mold ใหละเอียดถึง 0.1 กรัม
3. ประกอบ Mold เขากับ Base Plate และ Collar แลววางกระดาษรองที่กนหลุมของ Mold
4. คลุกเคลาวัสดุตัวอยางแตประเภทใหเขากันโดยผสมปูนซิเมนต รอยละ 2.5% โดยน้ําหนัก และ
ผสมน้ําในปริมาณที่เทากับ OMC แลวคลุกเคลาใหทั่วจนได ความชื้นของดินสม่ําเสมอกันตลอด
เก็บตัวอยางวัสดุเพื่อตรวจสอบหาคาเปอรเซ็นตความชื้น
5. ตัก ดินใส Mold โดยกะแบงปริมาณดิน ที่ใ สใ หไ ดจํานวน 5 ชั้นเทาๆกัน เมื่อบดอัดแลว ชั้น
สุดทายใหเหลือพนจากปาก Mold เล็กนอย ประมาณ 1.0 ซม.
6. ใชคอนบดอัด กระทุงดินตัวอยางใน Mold ชั้นละ 25 ครั้ง โดยจะตองพยายามบดอัดใหดิน
ตัวอยางมีความหนาแนนสม่ําเสมอกัน

กรมทางหลวงชนบท
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7. เมื่อบดอัดครบ 5 ชั้นแลวเอาบรรทัดเหล็กปาดดินสวนที่สูงเกินปาก Mold ออก และอุดแตงผิวดิน
ใหเรียบเสมอปาก Mold แลวถอด Base Plate ออกนํามาชั่งหาน้ําหนักดินใน Mold
8. ดั น ก อ นวั ส ดุ ตั ว อย า งออกแล ว ชั่ ง หาน้ํ า หนั ก และใส ถุ ง พลาสติ ก ป ด ถุ ง เพื่ อ ทํ า การบ ม ใน
อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน
9. ดําเนินการตามขอ 3 ถึงขอ 8 โดยชุดตัวอยางตอไปจะผสมปูนซีเมนตมากขึ้นตามลําดับ คือ 3.0 %,
3.5% และ 4.0% โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
10. เมื่อบมครบ 7 วัน เปดถุงตัวอยางออกแลวนําไปแชในน้ําเปนเวลา 2 ชั่วโมง
11. หลังจากแชน้ํานําขึ้นมาผึ่งอากาศ ประมาณ 30 นาที วัดขนาดเสนผานศูนยกลาง ความสูงและชั่ง
น้ําหนักกอนตัวอยางวัสดุแลวจดบันทึกลงในแบบฟอรม
12. นํากอนตัวอยางไปทดสอบหาคากําลังอัดประลัย แลวทําการจดบันทึกลงในแบบฟอรมเพื่อนําไป
คํานวณหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมของปูนซีเมนต

รูปที่ 3.61 ผสมปูนซีเมนตในวัสดุตัวอยาง

รูปที่ 3.63 วางกระดาษรองที่กน Mold

กรมทางหลวงชนบท

รูปที่ 3.62 เก็บตัวอยางวัสดุเพื่อหาคาเปอรเซ็นต ความชืน้

รูปที่ 3.64 แบงวัสดุตัวอยางลงใน Mold โดยแบงเปน
5 ชั้นเทาๆกัน
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รูปที่ 3.65 การกระทุงดวยคอนบดอัดดินระยะยก
สูง 18" จํานวน 25 ครั้ง/ชั้น

รูปที่ 3.66 ดันกอนวัสดุตัวอยางออกจาก Mold

รูปที่ 3.67 นําถุงพลาสติกใสกอ นตัวอยางเพื่อเปนการบม

รูปที่ 3.68 ชั่งน้ําหนักกอนตัวอยางวัสดุเพื่อบันทึก
ลงในแบบฟอรม

รูปที่ 3.69 ปดถุงพลาสติกเพื่อทําการบมวัสดุใน
อุณหภูมหิ องเปนเวลา 7 วัน

รูปที่ 3.70 เมื่อครบ 7 วันเปดถุงตัวอยางออกแลว
นําไปแชในน้ําเปนเวลา 2 ชั่วโมง

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 3.71 นําขึ้นมาแลวเปดถุงพลาสติกเพื่อผึ่งอากาศ
ประมาณ 30 นาทีแลวชั่งหาน้ําหนัก

รูปที่ 3.72 วัดขนาดเสนผานศูนยกลาง ความสูง

รูปที่ 3.73 นํากอนตัวอยางไปทดสอบหาคากําลังอัดประลัย
ตัวอยางการคํานวณหาคาอัตราสวนปูนซีเมนตที่ใช (รูปที่ 3.74 – 3.78 )
การหาคา % Water Content และ Dry Density ของกอนตัวอยางที่ 1 เมือ่ อัตราสวนผสมปูนซีเมนต
เทากับ 2.5 %
• Wt. Of Mold + Sample
คือ น้ําหนักของ Mold รวมกับดินตัวอยางที่ตําแลวและอยูใน MOLD
= 6.219 kg
• Wt. Of Mold
คือ น้ําหนัก Mold
= 3.930 kg

กรมทางหลวงชนบท

3-65

สํานักบํารุงทาง

MIX DESIGN DATA

ชุดที่ 2

ทะเบียนทดสอบเลขที่
วันที่
28/3/49
PROJECT สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง
ผูทดสอบ
SECTION สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บานคลองผักขม
อ.นาดี,เมือง จ.สระแกว
ผูวิเคราะหผล
ผูตรวจสอบ
บริษัทกอสราง หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป
AC.(เดิ
ม
)
20%+หิ
น
คลุ
ก
(เดิ
ม
)80%
ผสมซิ
เ
มนต
2.5%
โดยน้
า
ํ
หนั
ก
SAMPLE AC.(เดิม)25%+หินคลุก(เดิม)50%+หินคลุก(ใหม)25% ผสมซีเมนต 2.5%โดยน้ําหนัก
พื้นทาง SOIL CEMENT
MATERIAL TO BE USED FOR
จํานวน 3 ตัวอยาง
81.07 cm.2
SECTION AREA OF SAMPLE
Wt.OF SOIL 3,000
CURING PERIOD

5.45 % Wt.OF WATER 163.5
OMC
7
วัน
STRENGTH REQUIREMENT 17.5
Cement 2.5
%
Location of Sampling
Sample No.
1
2
kg.
6.219 6.221
Wt. Of Mold + Sample
kg.
3.930 3.930
Wt. Of Mold
kg.
2.289 2.291
Wt. Of Sample
3
2,409 2,412
Wet density
kg./m.
3
2,287 2,288
Dry density
kg./m.
3
Volume = 0.00095 m
Average Dry Density =
Weigth = 3.930 kg.
Average O.M.C
=
Can No.
97
106
gm.
Wt. Of Can + Wet soil
153.91 148.26
gm.
147.32 141.92
Wt. Of Can + Dry soil
gm.
6.59
6.34
Wt. Of Water
gm.
23.82 24.70
Wt. Of Can
gm.
123.50 117.22
Wt. Dry soil
%
5.34
5.41
Water Content
gm.

2-0122
นายสันติพงศ ออนสง
นายศุภชัย สุภาพพงษ
นายนิเวศ ชาญปราณีต

gm.
ksc.

3
6.237
3.930
2.307
2,428
2,308
2,294 kg./m.3
5.33 %
48
151.74
145.41
6.33
24.41
121.00
5.23

Compressive Strength
1

Proving Ring No.
Sample

Date

Date

Dimensions

Curing
D

No.
1
2
3

Molded
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49

6.9

K. Factor =

Broken days
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7

H

in.

in.

4.0
4.0
4.0

4.6
4.6
4.6

Dial
A

Ultimate UCS.

UCS. Average

LOAD

UCS.

Reading lb.
lb./in. kg./cm. kg./cm.2
12.57 395 2,726 216.83 15.25
12.57 380 2,622 208.59 14.67 15.25
12.57 410 2,829 225.06 15.83
2

in. 2

Average Ultimate Compressive Strength =

15.25

2

KSC.

รูปที่ 3.74 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมื่ออัตราสวนปูนซีเมนตที่ใชเทากับ รอยละ 2.5 โดยน้ําหนัก

กรมทางหลวงชนบท

3-66

สํานักบํารุงทาง

MIX DESIGN DATA

ชุดที่ 2

ทะเบียนทดสอบเลขที่
วันที่
28/3/49
PROJECT สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง
ผูทดสอบ
SECTION สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บานคลองผักขม
อ.นาดี,เมือง จ.สระแกว
ผูวิเคราะหผล
ผูตรวจสอบ
บริษทั กอสราง หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป
AC.(เดิ
ม
)
20%+หิ
น
คลุ
ก
(เดิ
ม
)80%
ผสมซิ
เ
มนต
3.0%
โดยน้
า
ํ
หนั
ก
SAMPLE AC.(เดิม)25%+หินคลุก(เดิม)50%+หินคลุก(ใหม)25% ผสมซีเมนต 3.0%โดยน้ําหนัก
พื้นทาง SOIL CEMENT
MATERIAL TO BE USED FOR
จํานวน 3 ตัวอยาง
81.07 cm.2
SECTION AREA OF SAMPLE
5.45 % Wt.OF WATER 163.5
Wt.OF SOIL 3,000 gm.
OMC
7
วัน
CURING PERIOD
STRENGTH REQUIREMENT 17.5
Cement 3.0
%
Location of Sampling
Sample No.
1
2
kg.
Wt. Of Mold + Sample
6.214 6.221
kg.
Wt. Of Mold
3.930 3.930
kg.
Wt. Of Sample
2.284 2.291
3
Wet density
2,404 2,412
kg./m.
3
Dry density
2,282 2,269
kg./m.
Volume = 0.00095 m3
Average Dry Density =
Weigth = 3.930 kg.
Average O.M.C
=
Can No.
30
18
gm.
Wt. Of Can + Wet soil
156.29 144.52
gm.
Wt. Of Can + Dry soil
149.59 137.79
gm.
Wt. Of Water
6.70
6.73
gm.
Wt. Of Can
24.59 30.31
gm.
Wt. Dry soil
125.00 107.48
%
Water Content
5.36
6.26

2-0122
นายสันติพงศ ออนสง
นายศุภชัย สุภาพพงษ
นายนิเวศ ชาญปราณีต

gm.
ksc.

3
6.218
3.930
2.288
2,408
2,284
2,279 kg./m.3
5.68 %
122
147.41
141.12
6.29
25.26
115.86
5.43

Compressive Strength
1

Proving Ring No.
Sample

Date

Date

Dimensions

Curing
D

No.
1
2
3

Molded
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49

6.9

K. Factor =

Broken days
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7

H

Dial
A

in.

in.

4.0
4.0
4.0

4.6
4.6
4.6

Ultimate UCS.

UCS. Average

LOAD

UCS.

Reading lb.
lb./in. kg./cm. kg./cm.2
12.57 465 3,209 255.25 17.95
12.57 450 3,105 247.02 17.37 17.82
12.57 470 3,243 258.00 18.15
2

in. 2

Average Ultimate Compressive Strength =

17.82

2

KSC.

รูปที่ 3.75 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมื่ออัตราสวนปูนซีเมนตที่ใชเทากับ รอยละ 3.0 โดยน้ําหนัก

กรมทางหลวงชนบท
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MIX DESIGN DATA

ชุดที่ 2

ทะเบียนทดสอบเลขที่
วันที่
28/3/49
PROJECT สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง
ผูทดสอบ
SECTION สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บานคลองผักขม
อ.นาดี,เมือง จ.สระแกว
ผูวิเคราะหผล
ผูตรวจสอบ
บริษัทกอสราง หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป
SAMPLE AC.(เดิม)25%+หินคลุก(เดิม)50%+หินคลุก(ใหม)25% ผสมซีเมนต 3.5%โดยน้ําหนัก
พื้นทาง SOIL CEMENT
MATERIAL TO BE USED FOR
81.07 cm.2
จํานวน 3 ตัวอยาง
SECTION AREA OF SAMPLE
Wt.OF SOIL 3,000
CURING PERIOD

5.45 % Wt.OF WATER 163.5
OMC
7
วัน
STRENGTH REQUIREMENT 17.5
Cement 3.5
%
Location of Sampling
Sample No.
1
2
kg.
6.229 6.234
Wt. Of Mold + Sample
kg.
3.930 3.930
Wt. Of Mold
kg.
2.299 2.304
Wt. Of Sample
3
2,420 2,425
Wet density
kg./m.
3
2,298 2,303
Dry density
kg./m.
3
Volume = 0.00095 m
Average Dry Density =
Weigth = 3.930 kg.
Average O.M.C
=
Can No.
141
93
gm.
156.87 144.52
Wt. Of Can + Wet soil
gm.
150.21 138.54
Wt. Of Can + Dry soil
gm.
6.66
5.98
Wt. Of Water
gm.
24.60 26.32
Wt. Of Can
gm.
125.61 112.22
Wt. Dry soil
%
5.30
5.33
Water Content
gm.

2-0122
นายสันติพงศ ออนสง
นายศุภชัย สุภาพพงษ
นายนิเวศ ชาญปราณีต

gm.
ksc.

3
6.241
3.930
2.311
2,433
2,308
2,303 kg./m.3
5.35 %
17
153.67
146.99
6.68
23.54
123.45
5.41

Compressive Strength
1

Proving Ring No.
Sample

Date

Date

Dimensions

Curing
D

No.
1
2
3

Molded
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49

6.9

K. Factor =

Broken days
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7

Dial

H

in.

in.

4.0
4.0
4.0

4.6
4.6
4.6

A

Ultimate UCS.
LOAD

UCS.

Reading lb.
lb./in.
12.57 525 3,623 288.19
12.57 540 3,726 296.42
12.57 500 3,450 274.46
2

in. 2

Average Ultimate Compressive Strength =

UCS. Average

20.14

kg./cm.

2

20.27
20.85
19.30

kg./cm.2

20.14

KSC.

รูปที่ 3.76 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมื่ออัตราสวนปูนซีเมนตที่ใชเทากับ รอยละ 3.5 โดยน้ําหนัก
กรมทางหลวงชนบท
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MIX DESIGN DATA

ชุดที่ 2

ทะเบียนทดสอบเลขที่
วันที่
28/3/49
PROJECT สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง
ผูทดสอบ
SECTION สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บานคลองผักขม
อ.นาดี,เมือง จ.สระแกว
ผูวิเคราะหผล
ผูตรวจสอบ
บริษทั กอสราง หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป
AC.(เดิ
ม) 20%+หิ
ม)80%นคลุ
ผสมซิ
เมนต
โดยน้
ก โดยน้ําหนัก
ม)25%+หิ
นคลุนกคลุ
(เดิกม(เดิ
)50%+หิ
ก(ใหม
)25%4.0%
ผสมซี
เมนตําหนั
4.0%
SAMPLE AC.(เดิ
พื้นทาง SOIL CEMENT
MATERIAL TO BE USED FOR
จํานวน 3 ตัวอยาง
81.07 cm.2
SECTION AREA OF SAMPLE
5.45 % Wt.OF WATER 163.5
OMC
Wt.OF SOIL 3,000 gm.
7
วัน
CURING PERIOD
STRENGTH REQUIREMENT 17.5
Cement 4.0
%
Location of Sampling
Sample No.
1
2
kg.
6.224 6.215
Wt. Of Mold + Soil
kg.
3.930 3.930
Wt. Of Mold
kg.
2.294 2.285
Wt. Of Sample
3
2,415 2,405
Wet density
kg./m.
3
2,292 2,282
Dry density
kg./m.
3
Average Dry Density =
Volume = 0.00095 m
Weigth = 3.93 kg.
Average O.M.C
=
Can No.
60
24
gm.
157.14 156.28
Wt. Of Can + Wet soil
gm.
150.37 149.52
Wt. Of Can + Dry soil
gm.
6.77
6.76
Wt. Of Water
gm.
24.43 24.74
Wt. Of Can
gm.
125.94 124.78
Wt. Dry soil
%
5.38
5.42
Water Content

2-0122
นายสันติพงศ ออนสง
นายศุภชัย สุภาพพงษ
นายนิเวศ ชาญปราณีต

gm.
ksc.

3
6.211
3.930
2.281
2,401
2,279
2,284 kg./m.3
5.38 %
2
159.71
152.82
6.89
24.24
128.58
5.36

Compressive Strength
1

Proving Ring No.
Sample

Date

Date

Dimensions

Curing
D

No.
1
2
3

Molded
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49
20 มี.ค. 49

6.9

K. Factor =

Broken days
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7
27 มี.ค. 49 7

Dial

H

in.

in.

4.0
4.0
4.0

4.6
4.6
4.6

A

Ultimate UCS.

UCS. Average

LOAD

UCS.

Reading lb.
lb./in. kg./cm. kg./cm.2
12.57 560
3,864 307.40 21.62
12.57 585
4,037 321.12 22.58 21.81
12.57 550
3,795 301.91 21.23
2

in. 2

Average Ultimate Compressive Strength =

21.81

2

KSC.

รูปที่ 3.77 ตัวอยางผลการทดสอบกําลังอัดประลัย เมื่ออัตราสวนปูนซีเมนตที่ใชเทากับ รอยละ 4.0 โดยน้ําหนัก
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PAVEMENT RECYCLING DESIGN DATA
สํานักวิเคราะหวิจัยและพัฒนา
กรมทางหลวงชนบท

ชุดที่ 2
ทะเบียนทดสอบเลขที่
วันที่
ผูทดสอบ

PROJECT สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง
SECTION สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บานคลองผักขม
อ.นาดี,เมือง จ.สระแกว
บริษัทกอสราง หจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป
SAMPLE AC.(เดิม)25%+หินคลุก(เดิม)50%+หินคลุก(ใหม)25% ผสมซีเมนต 2.5%-4.0%โดยน้ําหนัก
พื้นทาง SOIL CEMENT
MATERIAL TO BE USED FOR
81.07
4
จํานวน
SECTION AREA OF SAMPLE
cm.2
5.45 % Wt.OF WATER
Wt.OF SOIL 3000 gm.
OMC
7
วัน
CURING PERIOD
STRENGTH REQUIREMENT
% Cement
Wt.Cement
Dial Reading
แปลงคาเปนหนวยแรง

Strength

2-0122
28/3/49

นายปรีชา สุภาพพงษ
ผูวิเคราะหผล
นายนิเวศ ชาญปราณีต
ผูตรวจสอบ
นายทวี แสงสุวรรณโณ
ตัวอยาง
163.5 gm.
17.5 ksc.

2.5

3

3.5

4

Kgf.

75
395
1,236

90
462
1,445

105
522
1,633

120
565
1,768

Ksc.

15.25

17.82

20.14

21.81

4

4.5

gm.

25
20
STRENGTH (Ksc.)

17.5

15
10
5
0
2

2.5
% Cement

คําแนะนํา

3

3.5

2.98

1. อัตราการใชปูนซีเมนตอยูที่ 2.98 % โดยน้ําหนัก ผสม AC.(เดิม)25%+หินคลุก(เดิม)50%+หินคลุก(ใหม)25%
เพื่อใหสามารถรับแรงอัด UCS ไดไมนอยกวา 17.5 Ksc. ตามที่กําหนดไวในแบบ
2. ควรชดเชยคากําลังอัดที่อาจสูญเสียไป เนื่องจากประสิทธิ์ภาพของการผสมในสนาม
โดยเพิ่มปริมาณปูนซีเมนตในสวนผสม ใหกําลังอัดมีคา ประมาณ 115% ของคาที่กําหนดไวในแบบ
3. ควรควบคุมระยะเวลาการผสมจนบดทับแลวเสร็จ ไมควรเกิน 2 ชัว่ โมง

รูปที่ 3.78 ตัวอยางการวิเคราะหผลเพื่อหาอัตราสวนของปูนซีเมนตที่จะใชงาน
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• Wt. Sample
คือ น้ําหนักของแทงดินตัวอยาง
• Wet Density

=

Wt. Of Sample
Volume Of Mold

=

2.289 kg
0.00095 m3

• (% Water Content)
• Dry Density

= 2.289 kg

= 2,409 kg/ m3
= 5.34 %
= 2,287 kg/ m3

การหาคากําลังอัดประลัย ของกอนตัวอยางที่ 1 เมื่ออัตราสวนผสมปูนซีเมนต เทากับ 2.5 %
• พื้นที่หนาตัดกอนตัวอยาง
เสนผานศูนยกลาง
= 4
in
พื้นที่หนาตัด
= 12.57 in2
• กําลังอัดประลัยของกอนตัวอยาง
คาที่อาจไดจากเครื่องมือทดสอบ
= 395
น้ําหนักที่รับได (คา K Factor = 6.90)
= 560 x 6.9
= 2,726 lb
= 216.83 lb/ in2
= 15.25 ksc

กําลังอัดประลัย

เมื่อคํานวณหากําลังอัดประลัยของกอนตัวอยางทั้งหมดและกําลังอัดประลัยเฉลี่ยของแตละอัตรา
สวนผสมแลว ใหนําคากําลังอัดประลัยเฉลี่ยและอัตราสวนผสมซีเมนตมาพล็อตกราฟเพื่อหาอัตราสวนผสมที่
ใหกําลังอัดประลัยเฉลี่ยเทากับ 17.50 ksc จากกราฟพบวา อัตราสวนผสมซีเมนตที่ตองการเทากับ 2.98% ดัง
แสดงในรูปที่ 3.78
ในบางกรณีอาจพบวา ผลการทดสอบผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
- การเก็บตัวอยางผิดพลาด
- กําหนดอัตราสวนผสมผิดพลาด
- เลือกชนิดของสารผสมเพิ่มผิดพลาด
ซึ่งผูออกแบบควรพิจารณา ทบทวน และวิเคราะหหาสาเหตุและขอผิดพลาด แลวแกไขขอผิดพลาดดังกลาว
ขั้นตอนที่ 5 : การกําหนดคุณสมบัติและอัตราสวนผสม
เมื่อไดประเภทและอัตราสวนของสารผสมเพิ่มแลว ผูออกแบบควรกําหนดประเภทและอัตราสวนผสม
ที่ใช โดยเพิ่มหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
กรมทางหลวงชนบท
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-

ควรชดเชยคากําลังที่อาจสูญเสียไป เนื่องจากประสิทธิ์ภาพของการผสมในสนามโดยเพิ่มปริมาณ
ปูนซิเมนตในอัตราสวนผสมใหมีกําลังอัดมีคาประมาณ 115 % ของคากําหนด
ควบคุมระยะเวลาการผสมจนบดทับแลวเสร็จ ไมควรเกิน 2 ชั่วโมง

3.2.6 การออกแบบขั้นสุดทาย (ขั้นตอนที่ 6 ในรูปที่ 3.1)
ภายหลังจากออกแบบเพื่อเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางทางและออกแบบหาอัตราสวนผสมของ
ปูนซีเมนตเพื่อใหสามารถรับหนวยแรงที่เกิดขึ้นตามกําหนดแลว จึงนํามาจากทํารูปแบบและรายการในการ
ซอมบํารุงทาง ซึ่งโดยทั่วไปการจัดทํารูปแบบและรายการจะตองคํานึงถึง ความครบถวนขององคประกอบ
ตางๆ และสามารถนําไปใชดําเนินการไดถูกตองตามวัตถุประสงค ในการจัดทํารูปแบบและรายการ งานซอม
บํารุงทางโดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหมของสํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัย
(รายละเอียดในรูปที่ 3.79 - 3.82) ประกอบดวย
สวนที่ 1 : แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในการซอมบํารุง, รหัสสายทาง, ชื่อสายทาง, สถาน
ที่ตั้ง และระยะทางในการซอมบํารุง
สวนที่ 2 : แสดงถึงรายละเอียดตางๆ ของโครงการ ประกอบดวย
1. ชื่อโครงการ, กิจกรรมในการซอมบํารุง, แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของโครงพรอมตําแหนงชวงกม.
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน
2. รายละเอียดประกอบเกี่ยวกับระยะทาง, ความกวางผิวทาง และชวงกม.ที่ดําเนินการ
3. สารบัญที่บอกถึงจํานวนรายการและจํานวนแผนของแบบที่ใชประกอบทั่งหมด
4 . ข อ มู ล อื่ น ๆ ที่ อ า งอิ ง ถึ ง และเป น องค ป ระกอบส ว นหนึ่ ง ของแบบ เช น แบบมาตรฐานต า งๆ ที่
เกี่ยวของเปนตน
สวนที่ 3 : แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปตัดตามขวางและบัญชีปริมาณงาน ประกอบดวย
1. รูปตัดตามขวาง แสดงถึงความกวางของผิวทางและไหลทางในการดําเนินงาน วิธีการซอมบํารุงใน
ชั้นโครงสรางตางๆ ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติของวัสดุและมาตรฐานที่ตองใชในการควบคุมคุณภาพ
2. บัญชีปริมาณงาน แสดงถึงรายการที่ตองดําเนินการในการซอมบํารุงพรอมทั้งระบุปริมาณงาน
สวนที่ 4 : แสดงถึงรายการประกอบแบบ ขอกําหนดของวัสดุในการซอมบํารุง ซึ่งประกอบดวย
1. ขั้นตอนในการดําเนินงานซอมบํารุง
2. ขั้นตอนการเก็บตัวอยางเพื่อทําการทดสอบ
3. วิธีการทดสอบ ควบคุมคุณภาพวัสดุ
4. ขอกําหนดในดานคุณสมบัติของวัสดุตาง
3.2.7 การประมาณราคาคากอสราง (ขั้นตอนที่ 7 ในรูปที่ 3.1)
ในการประเมิ น ราคาต น ทุ น งานก อ สร า ง จะต อ งมี แ บบก อ สร า งซึ่ ง แสดงรายละเอี ย ดต า งๆ ของ
โครงสรางและขอกําหนดตางๆ ทั้งดานคุณภาพวัสดุและวิธีการกอสรางอยางครบถวน ในกรณีที่แบบกอสราง
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่3.79 ตัวอยางแบบงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
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รูปที่3.81 ตัวอยางแบบรูปตัดตามขวางและบัญชีปริมาณงาน
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รูปที่3.82 ตัวอยางรายการประกอบแบบและขอกําหนดในการซอมบํารุง
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แสดงรายละเอียดไมเพียงพอตอการประเมินราคา ผูประเมินราคาควรตรวจสอบสภาพขอเท็จจริงในสนาม
สถานที่กอสราง รวมทั้งสภาพพื้นที่กอสรางทั้งทางดานภูมิศาสตรและภูมิอากาศ เพื่อใชประกอบการประเมิน
ราคา และอาจจําเปนตองหารือวิศวกรผูออกแบบเพิ่มเติมดวย
ทั้งนี้ ในการประเมินราคา (คํานวณ) ตนทุนในงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม ผูประเมินราคา
จะตองมีขอมูลและรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
• แบบกอสราง และรายละเอียดประกอบ
• รายละเอียดควบคุมการกอสรางทาง
• ขอมูล คุณสมบัติ แหลง ราคา และระยะทางขนสงวัสดุจากแหลงถึงพื้นที่กอสราง
• ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง คาดําเนินการและคาเสื่อมราคา
• สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นทีก่ อสราง
• คาแรงงานที่ใชประกองการคํานวณคาใชจา ย
3.2.7.1 แบบกอสราง และรายละเอียดประกอบ
แบบกอสรางและรายละเอียดประกอบ เปนปจจัยหลักที่ผูประเมินราคาตองทําการศึกษาในรายละเอียด
กอนดําเนินการ เนื่องจากรูปแบบและรายละเอียดในการกอสรางหรืองซอมบํารุง จะเปนลักษณะเฉพาะตาม
ประเภทงาน ซึ่งผูประเมินราคาจะตองทําการศึกษาถึงวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถ
ประเมินราคาไดอยางถูกตอง เชน การประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธีวัสดุหมุนเวียนในที่ ในรูปแบบและ
รายการจะบงบอกถึง สถานที่ตําแหนงที่ตั้ง,ระยะทางในการดําเนินงาน, ปริมาณงาน,ขั้นตอนในการดําเนินงาน
ขุดกัดที่ระบุความลึก ตลอดจนคุณสมบัติและปริมาณปูนซีเมนตที่ใช เปนตน ซึ่งลวนแตเปนสวนที่เกี่ยวของกับ
การประเมินราคาทั้งสิ้น
3.2.7.2 รายละเอียดควบคุมการกอสราง
นอกจากแบบกอสรางและรายละเอียดประกอบในแบบกอสรางหรือซอมบํารุงยังมีการระบุใหใช
รายละเอียดควบคุมการกอสรางแบบอื่นๆ อยูดวย เชน รายละเอียดของเครื่องจักร,จํานวนเครื่องจักร,ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน, การควบคุมคุณภาพวัสดุ เปนตน ซึ่งรายละเอียดดังกลาวผูประเมินราคาจะตองนํามาใชในการ
ประมาณราคาตนทุนตอหนวยเชนเดียวกัน
3.2.7.3 ขอมูล คุณสมบัติ แหลง ราคา และระยะทางขนสงวัสดุจากแหลงถึงพื้นที่กอสราง
ขอมูล คุณสมบัติ แหลง ราคา และระยะทางขนสงวัสดุจากแหลงถึงพื้นที่กอสราง ผูประเมินราคาตอง
ทําการศึกษาในรายละเอียดกอนดําเนินการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันที่สุด
3.2.7.4 ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง คาดําเนินการและคาเสื่อมราคา
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ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง คาดําเนินการและคาเสื่อมราคา สําหรับการคํานวณราคากลางงาน
กอสราง เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินกวา ราคาลิตรละ 20 บาท ทําใหผูประเมินราคา
จําเปนตองศึกษาและติดตามและปรับใชใหสอดคลองกับสภาวะของเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งสามารถดาวน
โหลดขอมูลไดจาก http://www.gprocurement.go.th/
3.2.7.5 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นที่กอสราง
ในงานจางเหมากอสรางทางคางานจะคิดเปนราคาตอหนวยของลักษณะงานตางๆ และคางานทั้ง
โครงการไดจากการคํานวณหาปริมาณงานแตละลักษณะงาน คูณดวยคางานตอหนวย เมื่อรวมคางานแตละ
ลักษณะงานเขาดวยกัน ก็จะไดตนทุนคางานทั้งโครงการ แตในการจางเหมาผูรับจางจะตองมีคาใชจาย ดาน
อํานวยการทั้งนํานักงานใหญ และสํานักงานสนาม นอกจากนี้ยังมีคาใชจายดานดอกเบี้ย คาความเสี่ยงตอความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัย และภาษีตางๆ ที่ตองจายใหแกรัฐจากเงินที่ไดจากการกอสรางนี้
สภาพภูมิอากาศของภาคตางๆมีผลกระทบตอคาใชจายตางๆ ดังกลาวของตน ในพื้นที่มีฝนตกชุก หรือ
มีชวงเวลาฤดูฝนยาวนานกวาภาคอื่นๆ จะมีชั่วโมงการทํางานกอสรางตอปนอยกวาพื้นที่แลงกวามีผลทําใหคา
อํานวยการตางๆสูงขึ้นและยังกระทบถึงคาครอบครองเครื่องจักร โดยเฉพาะคาเสื่อมราคาเครื่องจักรจะสูงกวา
เครื่องจักรที่ทํางานในพื้นที่ที่แลงกวา ผูประเมินราคาจะตองทําการศึกษาถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ของพื้นที่ที่ทําการกอสราง กอนที่จะทําการถอดแบบประมาณราคา
3.2.7.6 คาแรงงานที่ใชประกองการคํานวณคาใชจาย
อัตราคาแรงงานหรือดําเนินการตอหนวยสําหรับการคํานวณราคากลางงานกอสราง ซึ่งไดจัดทําและ
รวบรวมไวในรูปของตารางที่เรียกวา “บัญชีคาแรงงานหรือดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลาง
งานกอสราง” ผูมีหนาที่ประเมินราคาคางานกอสรางสามารถใชบัญชีแรงงานจากเอกสารดังกลาว ในการ
ประเมินราคาคากอสรางได โดยที่บัญชีคาแรงงานหรือดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงาน
กอสรางดังกลาว จําเปนตองไดรับการปรับปรุง ตามความเหมาะสม และสอดคลองตามประกาศคาแรงขั้นต่ํา
กระทรวงแรงงานฯ และสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในกรณีที่คาแรงของงานบางประเภทที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีคาแรงฯ ใหผูถอดแบบคํานวณราคา
กลางกําหนดเองตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและราคาคาแรงในทองถิ่นนั้น
3.2.7.7 หลักเกณฑในการกําหนดราคาและแหลงวัสดุกอสราง
ราคาและแหลงวัสดุกอสรางกําหนดใหใชตามหลักเกณฑที่กําหนดในสวนของแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ในส วนที่เกี่ยวของกับราคาและแหลงวั สดุ โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
• ราคาวัสดุกอสรางใหใชราคาปจจุบัน โดยสวนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ใชราคาตามที่สํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด ในสวนภูมิภาคใหใชราคาตามที่สํานักงานพาณิชยจงั หวัดกําหนด
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• สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดําเนินการอื่นใด
เพื่อสํารวจรวบรวมขอมูล และกําหนดราคาและแหลงวัสดุกอสราง ในสวนที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาหรือ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดมิไดกําหนดราคาไว ไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับราคาและแหลงวัสดุใน
แตละทองที่
• การกําหนดราคาและแหลงวัสดุกอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนด
เกี่ยวกับราคาและแหลงวัสดุกอสรางซึ่งไดกําหนดเพิ่มเติมไวในรายละเอียดของหลักเกณฑการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางสําหรับกอสรางแตละประเภท และตามที่คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง
หรือคณะอนุกรรมการ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสรางมอบหมาย กําหนด
จากหลักเกณฑดังกลาวกรมทางหลวงชนบทจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาพื้นฐานและ
แหลงของวัสดุกอสรางขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนวัสดุหลักของงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม ดังนั้น
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดกรมทางหลวงชนบทใชเปนบรรทัดฐานเดียวกันแตละสํานักงานของกรม
ทางหลวงชนบทจึงมีขอมูลราคาวัสดุในพื้นที่อยูแลว ผูมีหนาที่คํานวณราคากลางจึงสามารถขอขอมูลเกี่ยวกับ
ราคาวัสดุตางๆ จากสํานักทางหลวงชนเจาของพื้นที่สายทางนั้นๆได สวนแหลงวัสดุเนื่องจากเปนสถานที่ที่มี
ความถาวรในตําแหนงที่ตั้งจึงสามารถสรุปสถานที่ตั้งแนะนํา เพื่อใหผูประมาณการไดใชประกอบในการ
พิจารณา รายละเอียดตามตารางที่ 3.11 และตารางที่ 3.12 ดังนี้
ตารางที่ 3.11 ขอมูลแหลงวัสดุปอรตแลนดซีเมนต
บริษัทผูผลิต
ปูนซีเมนตไทย จํากัด

ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด
ชลประทานซีเมนต จํากัด
TPI Polene Public จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด

แหลงที่ตั้ง
อ.บานหมอ จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 3048 ประมาณ กม.15
อ.แกงคอย จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณ กม.124
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุงสงกะปาง ประมาณ กม.7
อ.แกงคอย จ.เพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณ กม.129
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ กม.203
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม.225
อ.แกงคอย จ.สระบุรี ทางหลวงชนบทหมายเลข 2 ประมาณ กม.131
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 3048 ประมาณ กม.16

3.2.7.8 หลักเกณฑการคิดคาขนสงวัสดุกอสราง คาดําเนินการและคาเสื่อมราคา
นอกจากหลักเกณฑในการกําหนดราคาและแหลงวัสดุกอสรางดังกลาวขางตน ผูประมาณการตอง
ประเมินราคาวัสดุ-คาแรง จากคาขนสงวัสดุกอสราง คาดําเนินการ และคาเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑของ
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งไดจัดทําใหมีความสอดคลองราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยในปจจุบันเพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณทางดานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผูมีหนาที่คํานวณราคากลางงานกอสรางสามารถ
นําราคาดังกลาวไปใชเปนขอมูลประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสรางได โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรมทางหลวงชนบท
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ตารางที่ 3.12 ขอมูลแหลงวัสดุยางแอสฟลต
บริษัทผูผลิต
เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ไทยออยล จํากัด
เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
ทิปโกแอสฟลต จํากัด (มหาชน)

สุราษฎรบิทูเมน จํากัด
เรยโคลแอสฟลต จํากัด

แหลงที่ตั้ง
โรงงาน: 11 หมู 2 ถนนสุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงงาน: 42/1 หมู 1 ถนนสุขุมวิท กม.124 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สํานักงาน: 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม.
259 ซ. รพช.12032 ถนนมิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
271 หมู 15 บานวังกุม ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
90 หมู 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
61 หมู 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
123 หมู 3 ถนนสุราษฎรธานี-กาญจนดิษฎร ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
139/5 หมู 3 ถนนสุราษฎรธานี-ตะกั่วปา ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 3 ที่ กม.208+600 แยกขวาทาง 1.3 กม.

• คาขนสงวัสดุกอสราง
การคิดคาขนสงวัสดุกอสรางสําหรับใชในการคํานวณราคากลาง กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง)
กําหนดใหคิดอัตราคาขนสงจากรถบรรทุก 3 ประเภท ดังนี้
- รถบรรทุก 10 ลอ ใชสําหรับการขนสงวัสดุกอสรางทั่วๆไป
- รถบรรทุก 10 ลอติดรถลากพวง สําหรับการขนสงวัสดุ ซีเมนต เหล็กเสน ยางแอสฟลต ที่มักขนสง
ครั้งละมากๆ และเปนระยะทางไกลๆ
- รถบรรทุก 6 ลอ สําหรับการขนสงในการกอสรางขนาดเล็กหรือในพืน้ ที่แคบ เชน ทางกวาง 4 ถึง 6
เมตร ทางที่เปนลูกเนิน หรือภูเขาสูงชันที่รถบรรทุกขนาดใหญขึ้นไมไหว เปนตน
ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ไดจัดทําตารางคาขนสงวัสดุกอสรางตามราคาน้ํามันดีเซลและ
ประเภทรถบรรทุกตางๆ ซึ่งในงานทางโดยสวนใหญจะคิดคาขนสงจากประเภทรถบรรทุก10 ลอ และ
รถบรรทุก 10 ลอพวง ตารางที่ 3.13 ถึง 3.14 แสดงตัวอยางคาขนสงวัสดุกอสรางสําหรับราคาน้ํามันดีเซลลิตร
ละ 39.00 ถึง 39.99 บาท สําหรับรถบรรทุก 10 และรถบรรทุก 10 ลอพวง ตามลําดับ
• คาดําเนินการ และคาเสื่อมราคา
นอกจากตารางคาขนสงวัสดุกอสราง กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ยังไดจัดทําคาดําเนินการ
และคาเสื่อมราคาของลักษณะงานประเภทตางๆ ประกอบอยูในเอกสารฉบับเดียวกัน ซึ่งคาดําเนินการ ไดแก
คาเครื่องจักรกล น้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่น คาบํารุงรักษา ซอมแซม คาจางพนักงานขับเครื่องจักร และแรงงาน
กรรมกร เปนตน สวนคาเสื่อมราคาเปนคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่แปรผันตามระยะเวลาการทํางาน สําหรับ
พื้นที่ที่มีฝนชุก ระยะเวลาในการทํางานจะมีเวลานอยกวาพื้นที่อื่นที่มีฝนตกปกติทําใหคาใชจายในการเนินงาน
สูงขึ้น การกําหนดคาเสื่อมราคาจึงไดแยกออกเปน 2 ประเภทไดแก คาเสื่อมราคาสําหรับพื้นที่ปกติ และคา
เสื่อมราคาสําหรับพื้นที่ฝนชุก เมื่อนําคาดําเนินการรวมกับคาเสื่อมราคาก็จะไดคาแรง หรือคางานตารางที่ 3.15
แสดงตัวอยางตารางสรุปคาดําเนินการและคาเสื่อมราคาสําหรับราคาน้ํามันดีเซลลิตรละ 39.00 ถึง 39.99 บาท
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ตารางที่ 3.13 คาขนสงวัสดุกอสราง (รถบรรทุก 10 ลอ ภูมิประเทศเปนที่ราบ ผิวทางลาดยาง การจราจรปกติ
(ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อําเภอ เมือง 39.00 – 39.99 บาท/ลิตร)
ระยะขนสง
(กม.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
5.61
7.55
9.48
11.41
13.34
15.28
17.21
19.28
21.60
23.92
26.23
28.55
30.87
33.19
35.51
37.83
40.14
42.46
44.78
47.10
49.41
51.74
54.05
56.37
58.69
61.01
63.33
65.65
67.96
70.28
72.59
74.92
77.24
79.56
81.87
84.19
86.51
88.83

กรมทางหลวงชนบท

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
7.86
10.56
13.27
15.98
18.68
21.39
24.09
26.99
30.24
33.48
36.73
39.97
43.22
46.46
49.71
52.96
56.20
59.44
62.69
65.94
69.18
72.43
75.67
78.92
82.17
85.41
88.66
91.91
95.14
98.40
101.63
104.89
108.13
111.38
114.62
117.87
121.12
124.37

ระยะขนสง
(กม.)
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
91.15
93.46
95.79
98.11
100.42
102.74
105.06
107.38
109.69
112.01
114.32
116.64
118.97
121.28
123.60
125.92
128.23
130.55
132.87
135.21
137.51
139.83
142.15
144.49
146.79
149.10
151.41
153.74
156.07
158.36
160.71
163.01
165.33
167.65
169.97
172.31
174.59
176.94

3-81

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
127.61
130.85
134.10
137.35
140.59
143.84
147.08
150.33
153.57
156.82
160.05
163.29
166.55
169.79
173.03
176.29
179.52
182.77
186.02
189.29
192.52
195.76
199.02
202.28
205.50
208.74
211.98
215.23
218.49
221.70
224.99
228.22
231.46
234.71
237.96
241.23
244.43
247.72

ระยะขนสง
(กม.)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
179.24
181.54
183.91
186.23
188.55
190.81
193.15
195.49
197.83
200.11
202.40
204.77
207.06
209.36
211.75
214.06
216.38
218.70
220.94
223.27
225.61
227.96
230.31
232.57
234.93
237.19
239.57
241.84
244.23
246.51
248.79
251.08
253.49
255.79
258.09
260.40
262.71
265.02

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
250.93
254.16
257.48
260.72
263.97
267.14
270.40
273.68
276.97
280.16
283.36
289.67
289.89
293.11
296.45
299.69
302.93
306.19
309.32
312.58
315.86
319.14
322.43
325.59
328.90
332.07
335.39
338.58
341.92
345.11
348.31
351.51
354.89
358.11
361.33
364.56
367.79
371.03

สํานักบํารุงทาง

ตารางที่ 3.13 คาขนสงวัสดุกอสราง (รถบรรทุก 10 ลอ ภูมิประเทศเปนที่ราบ ผิวทางลาดยาง การจราจรปกติ
(ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อําเภอ เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร) (ตอ)
ระยะขนสง
(กม.)
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
267.34
269.67
271.99
274.33
276.67
279.01
281.21
283.56
285.92
288.28
290.49
292.86
295.24
297.46
299.84
302.23
304.46
306.86
309.10
311.51
313.74
315.98
318.41
320.66
323.09
325.34
327.60
330.05
332.31

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
374.28
377.53
380.79
384.06
387.33
390.61
393.70
396.99
400.28
403.59
406.69
410.01
413.33
416.44
419.78
423.13
426.25
429.61
432.73
436.11
439.24
442.38
445.77
448.92
452.33
455.48
458.64
462.07
465.23

ระยะขนสง
(กม.)
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
334.57
337.04
339.31
341.58
343.85
346.13
348.63
350.91
353.20
355.48
357.77
360.07
362.36
364.66
367.21
369.51
371.82
374.13
376.45
378.77
381.09
383.42
385.75
388.08
390.41
392.47
394.81
397.16
399.50

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
468.40
471.86
475.03
478.21
481.40
484.58
488.08
491.27
494.47
497.68
500.88
504.09
507.31
510.53
514.09
517.32
520.55
523.79
527.03
530.28
533.53
536.78
540.04
543.31
546.58
549.46
552.74
556.02
559.30

ระยะขนสง
(กม.)
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
401.85
404.20
406.56
408.92
411.29
413.35
415.72
418.09
420.47
422.85
425.23
427.29
429.69
432.08
434.48
436.54
438.94
441.35
443.77
445.83
448.25
450.67
453.10
455.16
457.60
460.04
462.10
464.54

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
562.59
565.89
569.19
572.49
575.80
578.69
582.00
585.33
588.65
591.99
595.63
598.21
601.56
604.91
608.27
611.16
614.52
617.89
621.27
624.16
627.55
630.94
634.34
637.23
640.64
644.05
646.94
650.36

หมายเหตุ: - ระยะขนสงตั้งแต 201 ถึง 1000 กม. คาขนสงคิด

2.32 บาท/ตัน/กม.
3.25 บาท/ลบ.ม./กม.
- การคิดคาขนสงใชระยะทางขนสงคูณดวยอัตราคาขนสงตอตันตอลบ.ม.
- อัตราน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย
39.50 บาท/ลิตร

กรมทางหลวงชนบท

3-82

สํานักบํารุงทาง

ตารางที่ 3.14 คาขนสงวัสดุกอสราง (รถบรรทุก 10 ลอ และรถลากพวง ภูมิประเทศเปนที่ราบ ผิวทางลาดยาง
การจราจรปกติ (ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อําเภอ เมือง 39.00 – 39.99 บาท/ลิตร)
ระยะขนสง
(กม.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
3.37
4.80
6.23
7.66
9.08
10.51
11.94
13.37
14.80
16.22
17.65
19.08
20.51
21.94
23.40
24.93
26.47
28.00
29.53
31.07
32.60
34.14
35.67
37.20
38.74
40.27
41.81
43.34
44.87
46.41
47.94
49.48
51.01
52.54
54.08
55.61
57.15
58.68

กรมทางหลวงชนบท

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
4.72
6.72
8.72
10.72
12.72
14.72
16.72
18.71
20.71
22.71
24.71
26.71
28.71
30.71
32.76
34.91
37.05
39.20
41.35
43.50
45.64
47.79
49.94
52.09
54.24
56.38
58.53
60.68
62.82
64.97
67.12
69.27
71.42
73.56
75.71
77.86
80.00
82.15

ระยะขนสง
(กม.)
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
60.22
61.75
63.28
64.82
66.35
67.89
69.42
70.96
72.49
74.02
75.56
77.09
78.63
80.16
81.69
83.22
84.76
86.29
87.83
89.36
90.90
92.44
93.97
95.50
97.03
98.57
100.10
101.64
103.17
104.70
106.23
107.77
109.31
110.85
112.37
113.92
115.45
116.98

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
84.31
86.45
88.60
90.75
92.89
95.04
97.19
99.34
101.49
103.63
105.78
107.93
110.08
112.22
114.37
116.51
118.67
120.81
122.96
125.10
127.26
129.41
131.55
133.70
135.85
138.00
140.14
142.29
144.44
146.58
148.73
150.88
153.03
155.19
157.32
159.48
161.63
163.77

3-83

ระยะขนสง
(กม.)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
118.51
120.04
121.58
123.12
124.66
126.18
127.72
129.25
130.79
132.32
133.85
135.38
136.91
138.47
140.00
141.52
143.05
144.59
146.13
147.67
149.19
150.74
152.26
153.81
155.33
156.88
158.40
159.93
161.48
163.01
164.54
166.07
167.60
169.13
170.66
172.20
173.73
175.27

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
165.91
168.06
170.21
172.37
174.52
176.65
178.81
180.95
183.11
185.25
187.39
189.53
191.68
193.86
196.01
198.12
200.27
202.43
204.59
206.74
208.87
211.03
213.16
215.33
217.46
219.63
221.76
223.90
226.08
228.21
230.35
232.49
234.64
236.78
238.93
241.07
243.22
245.37

สํานักบํารุงทาง

ตารางที่ 3.14 คาขนสงวัสดุกอสราง (รถบรรทุก 10 ลอ และรถลากพวง ภูมิประเทศเปนที่ราบ ผิวทางลาดยาง
การจราจรปกติ (ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อําเภอ เมือง 39.00 – 39.99 บาท/ลิตร) (ตอ)
ระยะขนสง
(กม.)
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
176.80
178.34
179.88
181.42
182.97
184.47
186.02
187.56
189.07
190.62
192.17
193.67
195.23
196.78
198.29
199.85
201.36
202.87
204.43
205.95
207.51
209.03
210.59
212.11
213.63
215.15
216.72
218.24
219.76

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
247.53
249.68
251.84
253.99
256.15
258.26
260.42
262.59
264.69
266.86
269.03
271.14
273.32
275.50
277.61
279.79
281.91
284.02
286.21
288.33
290.52
292.64
294.83
296.96
299.08
301.20
303.41
305.53
307.66

ระยะขนสง
(กม.)
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
221.34
222.86
224.38
225.90
227.43
229.01
230.54
232.06
233.59
235.12
236.65
238.18
239.71
241.24
242.77
244.30
245.84
247.37
248.91
250.44
251.98
253.52
255.05
256.59
258.14
259.68
261.22
262.76
264.31

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
309.87
312.00
314.13
316.26
318.40
320.62
322.75
324.89
327.03
329.17
331.31
333.45
335.59
337.73
339.88
342.02
344.17
346.32
348.47
350.62
352.77
354.92
357.08
359.23
361.39
363.55
365.71
367.87
370.03

ระยะขนสง
(กม.)
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

คาบรรทุก
(บาท/ตัน)
265.77
267.32
268.86
270.41
271.96
273.51
274.97
276.53
278.08
279.63
281.19
282.65
284.21
285.76
287.32
288.79
290.35
291.91
293.47
294.94
296.50
298.07
299.53
301.10
302.67
304.13
305.70
307.27

คาบรรทุก
(บาท/ ม3.)
372.08
374.24
376.41
378.58
380.75
382.92
384.96
387.14
389.31
391.49
393.66
395.71
397.89
400.07
402.25
404.30
406.49
408.67
410.86
412.91
415.10
417.29
419.34
421.54
423.73
425.78
427.98
430.18

หมายเหตุ: - ระยะขนสงตั้งแต 201 ถึง 1000 กม. คาขนสงคิด

1.54 บาท/ตัน/กม.
2.15 บาท/ลบ.ม./กม.
- การคิดคาขนสงใชระยะทางขนสงคูณดวยอัตราคาขนสงตอตันตอลบ.ม.
- อัตราน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย
39.50 บาท/ลิตร

กรมทางหลวงชนบท

3-84

สํานักบํารุงทาง

ตารางที่ 3.15 ตารางสรุปคาดําเนินการและคาเสื่อมราคา
(ราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง 39.00 – 39.99 บาท/ลิตร)
ลักษณะงาน
1

2

3

4

5

6

7
8

9

งานถางปาขุดตอ
ขนาดเบา
ขนาดกลาง
ขนาดหนัก
งานดินคันทาง
ขุด - ขน
บดทับ
งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง
ดิน - ขุดตัด
- ตัก
หินผุ - ขุดตัด
- ดันและตัก
หินแข็ง - เจาะระเบิด
- ดันและตัก
งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง
ขุด - ขน
ผสม(ผสมกับวัสดุอื่นๆ)
บดทับ
งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ
ผสม(ผสมกับวัสดุอื่นๆ)
บดทับ
งานพื้นทาง(หินคลุก)
ผสม(Blend)
บดทับ
งานตัดแตงขั้นบันได
งานขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
ลูกรัง 10 ซม.
หินคลุก 10 ซม.
ผิวAC 5 ซม.(ขนทิ้ง)
งานราดยางไพรมโคด

กรมทางหลวงชนบท

หนวย

คาดําเนินการ
บาท/หนวย

คาเสื่อมราคา(บาท)
ปกติ
ฝนซุก

รวมคางาน(บาท)
ปกติ
ฝนซุก

ตรม.
ตรม.
ตรม.

1.25
2.93
4.50

0.16
0.46
0.66

0.19
0.58
0.83

1.41
3.39
5.16

1.44
3.51
5.32

ลบม.หลวม
ลบม.แนน

17.78
32.58

3.47
7.92

4.34
9.90

21.25
40.50

22.12
42.48

ลบม.ปกติ
ลบม.หลวม
ลบม.ปกติ
ลบม.หลวม
ลบม.ปกติ
ลบม.หลวม

17.57
6.59
31.35
37.11
49.72
65.05

2.93
1.70
3.34
5.04
4.66
19.00

3.66
2.13
4.18
6.30
5.82
23.75

20.50
8.29
34.69
42.14
54.38
84.05

21.23
8.72
35.52
43.40
55.55
88.80

ลบม.หลวม
ลบม.แนน
ลบม.แนน

25.25
7.38
39.10

6.36
1.01
9.50

7.95
1.27
11.88

31.61
8.40
48.60

33.21
8.65
50.97

ลบม.แนน
ลบม.แนน

13.89
45.87

1.91
15.33

2.38
19.16

15.80
61.19

16.27
65.03

ลบม.แนน
ลบม.แนน
ลบม.แนน

15.82
56.80
6.02

2.91
19.10
1.30

3.64
23.87
1.63

18.73
75.90
7.32

19.46
80.67
7.65

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.

8.01
9.78
8.63
7.13

1.51
2.47
1.25
0.54

1.89
3.09
1.56
0.68

9.52
12.25
9.88
7.67

9.90
12.87
10.19
7.81

3-85

สํานักบํารุงทาง

ตารางที่ 3.15 ตารางสรุปคาดําเนินการและคาเสื่อมราคา (ตอ)
(ราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง 39.00 – 39.99 บาท/ลิตร)
ลักษณะงาน
10
11

12

13

14

15

งานราดยางแทคโคด
งานผิวทางแบบบาง
ชั้นเดียว (1/2")
ชั้นเดียว (3/4")
สองชั้น (3/4" + 3/8")
สองชั้น (1" + 1/2")
งานเคลือบหินขจัดฝุน( Pre-coat )
ชั้นเดียว (1/2")
ชั้นเดียว (3/4")
สองชั้น (3/4" + 3/8")
สองชั้น (1" + 1/2")
งานผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
คาผสมวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต
คาขนสงอุปกรณ 80ตัน ระยะขนสง
คาติดตั้งเครื่องผสม
งานปูลาดและบดทับ ผิวAC หนา 5ซม.
บนผิวไพรมโคด
บนผิวแทคโคด
งานผิวทางคอนกรีต
คาติดตั้งเครื่องผสม
คาผสมคอนกรีต
คาขนสงคอนกรีต
คาแบขางคิดตามยาว 2ขาง
คาปูผิวคอนกรีต
คาตัดรอยตอคอนกรีต และหยอดยาง
คาหยอดยางรอยตอคอนกรีต
คาบมผิวทางคอนกรีต
งาน stabilized layer
คาผสมวัสดุ ลูกรัง
คาบมวัสดุ ลูกรัง
คาผสมวัสดุ หินคลุก
คาบมวัสดุ หินคลุก

กรมทางหลวงชนบท

หนวย

คาดําเนินการ
บาท/หนวย

คาเสื่อมราคา(บาท)
ปกติ
ฝนซุก
0.96
0.77

รวมคางาน(บาท)
ปกติ
ฝนซุก
7.47
7.27

ตรม.

6.50

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.

15.14
20.92
31.10
45.55

1.94
2.68
3.99
5.84

2.43
3.35
4.98
7.30

17.08
23.60
35.08
51.38

17.56
24.27
36.08
52.84

ลบม.หลวม
ลบม.หลวม
ลบม.หลวม
ลบม.หลวม

1.63
2.25
3.35
4.90

0.49
0.68
1.00
1.47

0.61
0.84
1.26
1.84

2.12
2.93
4.35
6.37

2.24
3.09
4.60
6.74

ตัน
100-300กม.
ครั้ง

461.22

16.77

20.97

478.00

482.19

250,000

ตรม.
ตรม.

12.25
9.27

2.56
2.10

3.20
2.63

14.81
11.38

15.45
11.90

ครั้ง
ลบม.
ลบม./กม.
เมตร
ตรม.
เมตร
เมตร
ตรม.

150000
185.98
14.54
7.81
8.05
21.51
12.64
7.92

34.07
1.52
3.69
1.92
2.45
2.34
0.71

42.59
1.90
4.61
2.41
3.06
2.92
0.88

220.06
16.06
11.50
9.97
23.96
14.98
8.62

228.57
16.44
12.42
10.45
24.58
15.56
8.80

ลบม.แนน
ลบม.แนน
ลบม.แนน
ลบม.แนน

36.35
39.58
39.98
39.58

11.03
3.53
11.03
3.53

13.78
4.41
13.78
4.41

47.37
43.11
51.01
43.11

50.13
43.99
53.77
43.99
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ตารางที่ 3.15 ตารางสรุปคาดําเนินการและคาเสื่อมราคา (ตอ)
(ราคาน้ํามันโซลาที่ อ.เมือง 39.00 – 39.99 บาท/ลิตร)
ลักษณะงาน
16

17
18
19

20

งาน Pavement In Place Recycling
ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.
ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.
ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.
งาน Slurry Seal
งาน Fog Spray
งาน Hot Mixed Recycling
ขุดลึก 3 ซม.
ขุดลึก 4 ซม
ขุดลึก 5 ซม
ขุดลึก 6 ซม
งาน Milling
ขุดลึก 6 ซม
ขุดลึก 6 ซม

กรมทางหลวงชนบท

หนวย

คาดําเนินการ
บาท/หนวย

คาเสื่อมราคา(บาท)
ปกติ
ฝนซุก

รวมคางาน(บาท)
ปกติ
ฝนซุก

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.

24.85
31.06
41.14
10.94
2.57

10.73
13.41
17.88
1.93
0.36

13.41
16.76
22.34
2.41
0.45

35.57
44.47
59.29
12.87
2.93

38.26
47.82
63.76
13.35
3.02

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.

39.01
51.42
62.23
75.38

5.56
7.06
7.75
8.59

6.94
8.82
9.68
10.74

44.57
58.48
69.97
83.97

45.96
60.24
71.91
86.12

ตรม.
ตรม.

11.67
13.62

1.72
2.00

2.15
2.50

13.39
15.62

13.82
16.12
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3.2.7.9 หลักเกณฑการประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่
ในการประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่ นอกจากที่จะตองเขาใจถึงหลักเกณฑ
ตางๆ ดังที่ไดกลาวไวขางตน ผูประมาณการจะตองทําการศึกษาถึงวิธีการประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธี
หมุนเวียนวัสดุในที่ใหเขาใจอยางถองแท เพื่อใหเขาใจถึงรายละเอียดของรูปแบบและรายการที่ตองประเมิน
เนื่องจากงานซอมบํารุงดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่เปนลักษณะงานเฉพาะจึงมีวิธีการประมาณราคาที่แตกตาง
กันจากงานซอมบํารุงดวยวิธีการอื่นๆ อยูบาง โดยปกติทั่วไปรายการในงานซอมบํารุงดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุใน
ที่จะประกอบดวยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
- งานปรับปรุงโครงสราง เชน งาน Pavement In-Place Recycling งานหินคลุกปรับระดับ
งานขุดซอมผิวทาง (Deep Patch) เปนตน
- งานทําผิวทาง เชน งานไพรมโคท (Prime Coat),งานแท็กโคท (Tack Coat),งานปูผิวแอสฟลติกคอ
นกรีตบนไพรมโคท (Prime Coat) และงานปูผิวแอสฟลติกคอนกรีตบนบนแท็กโคท (Tack Coat)
- งานทําผิวไหลทาง เชน งานไพรมโคท (Prime Coat),งานแท็กโคท (Tack Coat),งานปูผิวแอสฟลติ
กคอนกรีตบนไพรมโคท (Prime Coat) และงานปูผิวแอสฟลติกคอนกรีตบนบนแท็กโคท (Tack
Coat)
- งานตีเส นจราจร เช น งานตีเ สนจราจรสีเทอรโมพลาสติก ,งานตีเ สนชะลอความเร็ว (Rumble
Strips) และทางมาลาย เปนตน
- งานปรับปรุงงานจราจรสงเคราะห เชน หลักแนวโคง คสล., หลักกิโลเมตร ,ปายจราจร และราว
ปองกันอุบัติเหตุ (Guard Rail) เปนตน
- งานติดตั้งงานจราจรสงเคราะห เชน ติดตั้งปายจราจรชนิดตาง ๆ, ติดตั้งหลักกิโลเมตร, หลักแนว
โคง คสล., และราวปองกันอุบัติเหตุ (Guard Rail) เปนตน
ซึ่งในแตละกิจกรรมมีหลักเกณฑคํานวณปริมาณงานและราคาตนทุนตอหนวยได ดังตอไปนี้
• งาน Pavement In-Place Recycling
ปริมาณงาน Pavement In-Place Recycling และราคาตนทุนตอหนวยสามารถหาไดจากสมการที่ 3.8
และ 3.9
ปริมาณงาน (ตร.ม.) = พื้นทีผ่ ิวทาง + พื้นที่ไหลทาง+ Widening

(3.8)

ราคาตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) = Operating Cost + AY + SC

(3.9)

โดยที่
A = ปริมาณยางแอสฟลต
(บาท/ตัน)
Y = ราคายางแอสฟลตรวมกับคาขนสง
(บาท/ตัน)
S = ปริมาณปูนซีเมนต
(ตัน/ตร.ม.)
= หนวยน้าํ หนักของวัสดุที่ทําการขุดกัด x ความลึกของการขุดกัด x (ปริมาณรอยละของปูนซี
เมนตที่ใช/100)
กรมทางหลวงชนบท
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C = ราคาปูนซีเมนตรวมกับคาขนสง
(บาท/ตัน)
Operating Cost = คาดําเนินการสําหรับงาน Pavement In-Place Recycling
หมายเหตุ:
- Operating Cost ประกอบดวย คาครอบครองเครื่องจักร, คาเสื่อมสภาพของเครื่องจักร, คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง, คาน้ํามันหลอลื่น, ตลอดจนคาแรงงานในการดําเนินงานทั้งของเครื่องจักรขุดกัดและชุด
เครื่องจักรในการบดอัด สําหรับงาน Pavement In-Place Recycling ตามราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ย
ณ. วันที่ประมาณราคารายละเอียดตามตารางที่ 3.15 ขอ 16
• งานหินคลุกปรับระดับ
ปริมาณงานหินคลุกปรับระดับ และราคาตนทุนตอหนวยในที่นี้คดิ ปริมาณงานแบบลูกบาศกเมตร
หลวม สามารถหาไดจากสมการที่ 3.10 และ 3.11
ปริมาณงาน (ลบ.ม.หลวม) =

พื้นที่หนาตัดทีต่ องการปรับระดับ X ระยะทางปรับระดับ X
คายุบตัวของวัสดุ
(3.10)

ราคาตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.หลวม) = คาวัสดุจากแหลง+ คาขนสง

(3.11)

โดยที่ คาขนสง = คาใชจายสําหรับการขนสงวัสดุโดยคิดระยะทางจากแหลงวัสดุถึงกึงกลางระยะทางที่ทําการ
ซอมบํารุง
• งานขุดซอมผิวทางเดิม (Deep Patch)
ปริมาณงานขุดซอมผิวทางเดิม (Deep Patch) เปนปริมาณงานที่ไดจากขอมูลสํารวจความเสียหายของ
ทางซึ่งเปนความเสียหายหนักของโครงสรางทางที่มีความลึกมากกวาความลึกของการขุดกัดที่ออกแบบไวใน
การซอมบํารุงเพื่อใหโครงสรางทางสวนที่ชํารุดเสียหายมีความมั่นคงแข็งแรงจึงจําเปนตองทําการปรับปรุง
โครงสรางสวนที่เสียหายใหมีความแข็งแรงกอนที่จะทําการขุดกัดพื้นทางและผิวทางเดิมตอไป สําหรับราคา
ตนทุนตอหนวยสามารถประเมินไดจากสมการที่ 3.12
ราคาตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) = คาขุดรื้อผิวทาง (ขนทิ้ง) + คาขุดรื้อวัสดุโครงสรางเดิมที่เสียหาย
+ คาวัสดุใหมที่ใชในการปรับปรุง + คาบดทับ
(3.12)
• งานไพรมโคท (Prime Coat)
ปริมาณงานไพรมโคทสําหรับพื้นทางและพื้นไหลทางสามารถหาไดจากสมการที่ 3.13 และ 3.14
สําหรับราคาตนทุนตอหนวยสามารถหาไดจากสมการที่ 3.15

กรมทางหลวงชนบท
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ปริมาณงานไพรมโคทพื้นทาง (ตร.ม.) = (ความกวางพืน้ ทาง X ระยะทางดําเนินการ)
+ พื้นที่ของWidening

(3.13)

ปริมาณงานไพรมโคทพื้นไหลทาง (ตร.ม.) = ความกวางพื้นไหลทาง X ระยะทางดําเนินการ
X 2 ขาง

(3.14)

ราคาตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) = [(ราคายางจากแหลง+ คาขนสง) X อัตราการใชยาง
(ตารางที่ 3.21)] + คาแรง

(3.15)

ตารางที่ 3.16 อัตรายางแอสฟลตในการคํานวณราคากลางสําหรับงานไพรมโคท (Prime Coat)
ชนิดพื้นทาง
อัตราการราดไพรมโคท (ลิตร / ตร.ม.)
อัตราที่ใชคดิ ราคากลาง (ลิตร / ตร.ม.)
พื้นทางดินซีเมนต
พื้นทางหินคลุกซีเมนต
พื้นทางหินคลุก

0.8
0.8
1.0

0.6 - 1.0
0.6 - 1.0
0.8 - 1.4

• งานปูแอสฟลติกคอนกรีตบนไพรมโคท
ปริมาณปูแอสฟลติกคอนกรีตบนไพรมโคทสําหรับพื้นทางและพื้นไหลทางสามารถหาไดจากสมการ
ที่ 3.16 และ 3.17 สําหรับราคาตนทุนตอหนวยสามารถหาไดจากสมการที่ 3.18
ปริมาณงานแอสฟลติกคอนกรีตบนไพรมโคทพืน้ ทาง (ตร.ม.)
= (ความกวางผิวทาง X ระยะทางดําเนินการ)+ พื้นที่ของWidening

(3.16)

ปริมาณงานแอสฟลติกคอนกรีตบนไพรมโคทพื้นไหลทาง (ตร.ม.)
= ความกวางผิวไหลทาง X ระยะทางดําเนินการ X 2 ขาง

(3.17)

ราคาตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) = ราคาแอสฟลติกคอนกรีต + คาแรง

(3.18)

โดยราคาแอสฟลติกคอนกรีตประเมินไดจากคาติดตั้งเครือ่ งผสม, คาขนสงอุปกรณ, คาดําเนินการ, คา
เสื่อมราคา, คาวัสดุตางๆ ที่ใชในการผสม ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในตัวอยางการประมาณราคาอีกครั้งหนึ่ง
ในการประเมินราคาคาแอสฟลติกคอนกรีตสว นใหญ ราคาจะอยู ในรูปของหน วยบาท/ตัน ซึ่ งผู
ประมาณราคาสามารถแปรหนวยจาก บาท/ตัน เปน บาท/ตร.ม.ไดตามความหนาในการปูผิวทางตามตารางที่
3.17 เชน แอสฟลติกคอนกรีต จํานวน 1 ตันตองการปูผิวทางหนา 4 ซม. จะไดพื้นที่ผิวทางเทากับ 10.42 ตร.ม.
นอกจากนั้นการประมาณราคาคาแรงในการดําเนินงานปูผิวทางยังมีราคาแปรผันตามความหนาของผิวทางตาม
คาตัวแปรที่แสดงไวในตารางที่ 3.17 เชนเดียวกัน กลาวคือคาตัวแปรที่ความหนา 5 ซม.จะเปนคากลางมีคา
เทากับ 1 หากความหนาของผิวทางมีความหนามากขึ้นคาตัวแปรจะมีคามากขึ้นตาม ในทางกลับกันถาความ
กรมทางหลวงชนบท

3-90

สํานักบํารุงทาง

ตารางที่ 3.17 ตัวแปรคาดําเนินการปูลาดและบดทับตามความหนา
ความหนา
ตัวแปร
พื้นที่
ความหนา
(ซม.)
(ตร.ม./ตัน)
(ซม.)
2.5
0.75
16.66
7
3
0.80
13.89
8
4
0.90
10.42
9
5
1.00
8.33
10
6
1.60
6.94

ตัวแปร
1.70
1.80
1.90
2.00

พื้นที่
(ตร.ม./ตัน)
5.95
5.21
4.63
4.16

• งานตีเสนจราจร
งานตีเสนจราจร ไดแก งานตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติก งานตีเสนชะลอความเร็ว (Rumble Strips) และงานตี
เสนทางมาลาย เปนตน การคิดปริมาณงานสีตีเสนจราจรสามารถหาไดจากแบบ โดยปริมาณงานสําหรับสีเทอร
โมพลาสติกสีขาว สีเหลือเสนทึบ และสีเหลือปะ หาไดจากสมการที่ 3.19, 3.20และ3.21 ตามลําดับ
ปริมาณงานตีเสนจราจรสีขาว (ตร.ม.)

= ความกวางของสีตีเสน X ระยะดําเนินการ (3.19)

ปริมาณงานตีเสนจราจรสี เหลืองเสนทึบ (ตร.ม.) = ความกวางของสีตเี สน X ระยะดําเนินการ (3.20)
ปริมาณงานตีเสนจราจรสีเหลืองเสนปะ (ตร.ม.) = ความกวางของสีตีเสน
x ความยาวของสีตีเสนX จํานวนเสนปะ
สําหรับราคาตนทุนตอหนวยสําหรับงานตีเสนจราจรสามารถหาไดจากสมการที่ 3.22
ราคาตนทุนตอหนวย = ราคางานตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติก + คาแรง

(3.21)
(3.22)

• งานจราจรสงเคราะห
งานจราจรสงเคราะหจะประกอบดวย 2สวน คือ งานปรับปรุง และงานติดตั้ง
- งานปรับปรุง หมายถึง งานซอมแซมเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักเขตทางที่ชํารุดเสียหาย ลาง
ทําความสะอาด ทาสี รวมถึงงานลางทําความสะอาดทาสีสะพาน และอื่นๆ เปนตน
กรมทางหลวงชนบท
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- งานติดตั้ง หมายถึง งานติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยใหม เชน เครื่องหมายจราจร หลัก
กิโลเมตร หลักเขตทาง สัญญาณไฟกระพริบ หมุดสะทอนแสง2หนา ราวกันอุบัติเหตุ (Guard Rail) ที่ของเดิมมี
การสูญหาย หรือตองการที่จะเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชทางมากยิ่งขึ้น
สําหรับราคาตนทุนตอหนวยสําหรับงานจราจรสังเคราะหสามารถหาไดจากสมการที่ 3.23
ราคาตนทุนตอหนวย

= ราคางานจราจรสงเคราะห + คาแรง

(3.23)

3.2.7.10 แบบฟอรมการประมาณราคา
แบบฟอรมการประมาณราคา (รูปที่ 3.48 – 3.51) สําหรับผูมีหนาที่คํานวณราคากลางใชประกอบการ
คํานวณประเมินราคาตนทุนในงานกอสรางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอมูลสําหรับการ ตรวจสอบและ
ดําเนินการ มีอยูดวยกัน 2 แบบฟอรม ไดแก แบบฟอรมสรุปประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง และแบบฟอรม
ประมาณราคาจางเหมาทําการกอสรางทาง ซึ่งแบบฟอรมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
• แบบฟอรมสรุปประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง (รูปที่ 3.83) สามารถแบงออกเปนสวนหลักได 3
สวน คือ
- ส ว นที่ 1: เปน สว นที่ แ สดงถึง ขอ มู ลของสายทางที่ไ ดทํ า การประมาณราคา ประกอบไปดว ย
ประเภทงาน เจาของโครงการ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สถานที่ตั้ง ระยะทางรวมลักษณะสายทาง
เดิม ชนิดผิวทางและไหลทาง ขนาดความกวางของผิวทาง และไหลทาง ระยะทางที่จะดําเนินการ
ซอมสราง ฯ ชวง กม. ที่ดําเนินการ
- สวนที่ 2 : เปนสวนที่แสดงถึงการสรุปคาใชจายในการซอมสรางฯ ทั้งหมด ประกอบดวยราคา คา
งานตนทุน Factor F ราคาเฉลี่ย ตอกิโลเมตร
- สวนที่ 3 : เปนสวนของการรับรองขอมูลตาง ๆ ที่อยูในแบบฟอรมสรุปประมาณราคาคาบํารุงทาง
ซึ่งในการรับของที่จะประกอบไปดวยลายมือชื่อ และตําแหนงของผูประมาณราคา ผูตรวจสอบ ผู
เห็นชอบ และลายมือชื่อ และตําแหนงของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
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ปร.5
แบบฟอรมการประมาณราคา
สรุปประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง
สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ เดือน
ประเภทงาน ……………………………………………………………………………
เจาของโครงการ ………………………………………………………………………..
รหัสสายทาง ……………………….. ชื่อสายทาง ……………………………………
สถานที่ตั้ง …………………………………………………………. ระยะทาง ............................. กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ………………………………. กวาง ……………………... เมตร
ชนิดไหลทาง …………………………….. กวาง ……………………... เมตร
ระยะทางดําเนินการซอมสรางฯ ……………… กม.
ผิวทางกวาง ……………... เมตร
ชวง กม. …………… ถึง กม. …………………
1

รายการ
คางานตนทุนงานทาง

รวมคางานตนทุน

Factor F รวมคางานกอสราง

พ.ศ.

1

หมายเหตุ
Factor F
…….%
-เงินลวงหนาจาย
-ดอกเบี้ยเงินกู
…….%
-เงินประกันผลงานหัก …….%
-พื้นที่ ………….

สรุป รวมเปนคากอสราง
คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ
ตัวอักษร(………………………………..)

2

ระยะทางดําเนินการ……………………… กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ………………………… บาท
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ประมาณราคา...........................................
(
)

(ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการฯ
(
)

ตรวจ.........................................................
(
)

(ลงชื่อ).......................................... กรรมการฯ
(
)

เห็นชอบ....................................................
(
)

(ลงชื่อ).......................................... กรรมการฯ
(
)

3

รูปที่ 3.83 แบบฟอรมสรุปประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง
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ปร.4
แผนที่ 1/3
ใบประมาณราคาจางเหมาทําการกอสรางทาง
รายละเอียดการประมาณราคา
รหัสสายทาง ..............................ชื่อสายทาง …………………………………………………………………………………………..
สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………ระยะทาง ……………….กม.
ที่

รายการ

1 งานปรับปรุงโครงสรางทาง
1.1 Pavement In-Place Recycling
1.2 หินคลุกปรับระดับ
1.3 Deep Patch

ราคาวัสดุ – คาแรง - ตอหนวย
วัสดุ
คาแรง
รวม

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน

หนวย

-

ตร.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

-

-

-

-

-

ตร.ม.
ตร.ม.

-

-

-

-

2 งานผิวทาง
2.1 Prime Coat
2.2 Tack Coat
2.3 ผิว Asphaltip Concrete
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)
3 งานผิวไหลทาง
3.1 Prime Coat
3.2 Tack Coat
3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)

-

ตร.ม.
ตร.ม.

-

-

-

-

-

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

-

-

-

-

4 งานตีเสนจราจร
4.1 สีเทอรโมพลาสติก
4.2 Rumble Strips
4.3 ทางมาลาย

-

ตร.ม.
ตร.ม.
แหง

-

-

-

-

1
หมายเหตุ

2

(3เสน 0.15 เมตร)

-

ยอดยกไป

รูปที่ 3.84 แบบฟอรมใบประมาณราคาจางเหมากอสรางทาง
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ปร.4
แผนที่ 2/3

รายละเอียดการประมาณราคา
รหัสสายทาง ..............................ชื่อสายทาง …………………………………………………………………………………………..
สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………ระยะทาง ……………….กม.
ราคาวัสดุ – คาแรง - ตอหนวย
จํานวนเงิน
ที่
รายการ
จํานวน หนวย
หมายเหตุ
(บาท)
วัสดุ
คาแรง
รวม
ยอดยกมา
5 งานจราจรสงเคราะห
5.1 งานปรับปรุง
หลัก
5.1.1 หลักแนวโคง ค.ส.ล.
หลัก
5.1.2 หลักกิโลเมตร
ปาย
5.1.3 ปายจราจร
เมตร
5.1.4 GUARD RAIL
5.2 งานติดตั้ง
ชุด
5.2.1. ปายกําหนดน้ําหนักบรรทุก
ชุด
5.2.2 ปายจราจรแบบ บ1.
ชุด
5.2.3 ปายจราจรแบบ บ.2
ชุด
5.2.4 ปายจราจร บ3 – บ55
ชุด
5.2.5 ปายจราจรแบบ ต1 – ต27,ต29 – ต56, ต58,-ต60,ต62
ชุด
5.2.6 ปายจราจร ต61
ชุด
5.2.7 ปายจราจรแบบ ต63,ต66
ชุด
5.2.8 ปายจราจรแบบ ต64,ต67
ชุด
5.2.9 ปายจราจรแบบ ต65,ต68
ชุด
5.2.10 ปายจราจรแบบ ต69
ชุด
5.2.11 ปายจราจรแบบ ต71 – ต73
ชุด
5.2.12 ปายจราจรแบบ ต74
ชุด
5.2.13 ปายจราจรแบบ ต75
ชุด
5.2.14 ปายจราจรแบบ ต76
ชุด
5.2.15 ปายจราจรแบบ ต77
ชุด
5.2.16 ปายจราจรแบบ ต78
ชุด
5.2.17 ปายจราจรแบบ น1
ชุด
5.2.18 ปายจราจรแบบ น2 (2แผนปาย)
ชุด
5.2.19 ปายจราจรแบบ น2
ชุด
5.2.20 ปายจราจรแบบ น3
ชุด
5.2.21 ปายจราจรแบบ น4

รูปที่ 3.85 แบบฟอรมใบประมาณราคาจางเหมากอสรางทาง (ตอ)
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ปร.4
แผนที่ 3/3

รายละเอียดการประมาณราคา
รหัสสายทาง ..............................ชื่อสายทาง …………………………………………………………………………………………..
สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………ระยะทาง ……………….กม.
ราคาวัสดุ – คาแรง - ตอหนวย
จํานวนเงิน
ที่
รายการ
จํานวน หนวย
หมายเหตุ
(บาท)
วัสดุ
คาแรง
รวม
ชุด
5.2.22 ปายจราจรแบบ น5
ชุด
5.2.23 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27,ต29-ต56,ต58-ต60,ต62
ชุด
5.2.24 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต71-ต73
ชุด
5.2.25 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต75
ชุด
5.2.26 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต76
ชุด
5.2.27 ปายจราจรแบบ ต28,ต57
ชุด
5.2.28 ปายเตือนจุดอันตราย,เขตชุมชนลดความเร็ว
หลัก
5.2.29 หลักแนวโคง ค.ส.ล.
หลัก
5.2.30 หลักกิโลเมตร
หลัก
5.2.31 หลักเขตทาง
5.2.32 Guard Rail บริเวณทางโคง
เมตร
5.2.33 Guard Rail บริเวณคอสะพาน
เมตร
5.2.34 ตีเสนทางรถไฟตัดผาน
แหง
5.2.35 ติดตั้งปุมสะทอนแสง (2 หนา)
ปุม
5.2.36 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
แหง
5.2.37 Timber Barricade
เมตร
หลัก
5.2.38 หลักนําทาง
-

รวม

-

ประมาณราคา.................................................
(
)

ตรวจ.................................................
(
)

3

รูปที่ 3.86 แบบฟอรมใบประมาณราคาจางเหมากอสรางทาง (ตอ)
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• แบบฟอรมใบประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง (รูปที่ 3.84 – 3.86) สามารถแบงออกเปนสวนหลัก
ได 3 สวน คือ
- สวนที่ 1 : เปนสวนที่แสดงถึงขอมูลสายทาง อันประกอบไปดวย รหัสสายทาง ชื่อสายทางสถาน
ที่ตั้ง ระยะทางที่ดําเนินการ
- สวนที่ 2 : เปนสวนที่แสดงถึงปริมาณงานตางๆ ซึ่งจะประกอบดวยกิจกรรมหลักๆอยู 5 กิจกรรม
ไดแก
o งานปรับปรุงโครงสราง
o งานทําผิวทาง
o งานทําผิวไหลทาง
o งานตีเสนจราจร
o งานติดตั้งงานจราจรสงเคราะห
- สวนที่ 3 : เปนสวนของการรับรองขอมูลตาง ๆ ที่อยูในแบบฟอรม ปร.4, ปร.5 ดังแสดงในรูป
ที่ 3.48 ซึ่งในการรับรองนี้ จะประกอบดวยลายมือชื่อ และตําแหนงของผูประมาณราคา และผูตรวจสอบ
3.3 ตัวอยางการประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่
ในการประมาณราคางานซอมบํารุงดวยวิธหี มุนเวียนวัสดุในทีน่ ั้น มีขนั้ ตอนและรายละเอียดดังนี้
• กรอกรายละเอียดการซอมบํารุง รวมทั้งปริมาณงานตามแตกิจกรรมที่ไดจากการสํารวจลงในสวน
ที่ 1 ของแบบฟอรม ปร.4, ปร.5 รูปที่ 3.52 – 3.55 แสดงการกรอกรายละเอียดที่ไดจากสํารวจเพื่อซอมบํารุง
ถนนสาย อบ. 4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 – บานนาจะหลวย อ.เดชอุดม, นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
โดยมีระยะทางที่ตองซอม 5.050 กม.
• คํานวณปริมาณราคาตนทุนตอหนวย ในสวนที่ 2 ของแบบฟอรม ปร.4 รูปที่ 3.84 – 3.86) ซึ่งจะ
ประกอบดวยกิจกรรมหลักๆ อยู 5 กิจกรรมไดแก
- งานปรับปรุงโครงสราง
- งานผิวทาง
- งานผิวไหลทาง
- งานตีเสนจราจร
- งานจราจรสงเคราะห
ซึ่งในแตละกิจกรรมสามารถคํานวณราคาตนทุนตอหนวยได ดังตอไปนี้
งาน Pavement In-Place Recycling
จากตัวอยางปริมาณงาน Pavement In-Place Recycling (รูปที่ 3.88) มีคาเทากับ 40,461 ตร.ม. (ไดจาก
การสํารวจและคํานวณดวยสมการที่ 3.8)

กรมทางหลวงชนบท
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ในตัวอยางนี้สมมุติวาไดมกี ารออกแบบใหความลึกในการขุดกัดเทากับ 0.20 ม., ปูนซีเมนตที่ใช
3.50% โดยน้ําหนักของวัสดุที่ขุดกัด, หนวยน้ําหนักของวัสดุที่ขุดกัด 2.2 ตัน/ม.3 ดังนัน้
คาOperating Cost
=
44.47 บาท/ตร.ม. (จากตารางที่ 3.15)
C (คาปูนซีเมนต + คาขนสง) =
2,930.67 บาท/ตัน
S (ปริมาณปูนซีเมนต)
=
2.2 × 0.2 × 0.035
= 0.015 ตัน/ตร.ม.
คาAและYไมตองนํามาคิดเนื่องจากการออกแบบสวนผสมไมมีการนํายางแอสฟลตมาใช
จากสมการที่ 3.9, ราคาตนทุนตอหนวย
คาเสื่อมราคาบดทับหินคลุกปรับระดับ
รวมราคาตนทุนตอหนวย

=
=
=
=

1.013 (44.47 + (2,930.67 × 0.015))
89.60 บาท/ตร.ม.
2.008 บาท/ตร.ม.
91.61 บาท/ตร.ม.

ดังนั้น คางานตนทุนสําหรับ Pavement In-Place Recycling
= ปริมาณงาน x ราคาตนทุนตอหนวย
= 40,461 x 91.61 = 3,706,632.21 บาท …………………….*
งานหินคลุกปรับระดับ
จากตัวอยางปริมาณงานหินคลุกปรับระดับ (รูปที่ 3.88) มีคาเทากับ 1,606 ลบ.ม. (ไดจากการสํารวจ
และคํานวณดวยสมการที่ 3.10)
พิจารณาราคาตนทุนตอหนวยโดยอาศัยสมการที่ 3.11 สามารถคิดคางานตนทุนไดดังนี้
คาวัสดุจากแหลง
=
140 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
คาขนสงสําหรับระยะทาง 45 กม.
=
147.08 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
คาวัสดุจากแหลง + คาขนสง
=
287.08 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
ดังนั้นคางานตนทุนสําหรับงานหินคลุกปรับระดับ =
=
=

ปริมาณงาน x ราคาตนทุนตอหนวย
1,606 x 287.08
บาท ……………………….*
461,050.48

งานขุดซอมผิวทางเดิม (Deep Patch)
จากตัวอยางปริมาณงานขุดซอม (รูปที่ 3.88) ซึ่งเทากับ 950 ตร.ม. (ขอมูลไดจากการสํารวจสภาพทาง)

กรมทางหลวงชนบท
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พิจารณาราคาตนทุนตอหนวยดวยสมการที่ 3.12 สามารถคิดคางานตนทุนไดดังนี้
คาดําเนินการและคาเสื่อมราคาสําหรับงานขุดรื้อพื้นทางเดิมแลวบดทับ (ตารางที่ 3.15)
ผิวทาง (ขนทิ้ง)
= 9.88 บาท/ตร.ม.
ขุดรื้อหินคลุก ลึก 0.20 ม. = 24.50 บาท/ตร.ม.
คาวัสดุหินคลุก ลึก 0.20 ม. = (430.62)(0.20) = 86.12
บาท/ตร.ม.
คาดําเนินการและคาเสื่อมราคาสําหรับงานผสมและบดทับ (หินคลุก) = 18.93
บาท/ตร.ม.
รวมคาวัสดุและคาแรง (ราคาตนทุนตอหนวย)
= 139.43
บาท/ตร.ม.
ดังนั้น คางานตนทุน งานDeep Patch

=
=
=

ปริมาณงาน x ราคาตนทุนตอหนวย
(950)(139.43)
บาท …………………………………….*
132,458.50

งานไพรมโคท (Prime Coat)
จากตัวอยางปริมาณงานไพรมโคท(รูปที่ 3.88) สําหรับพืน้ ทางและไหลทางซึ่งเทากับ 30,421 ตร.ม.
และ 10,040 ตร.ม. (ไดจากการสํารวจและคํานวณปริมาณงานดวยสมการที่ 3.13 และ 3.14 สําหรับพื้นทาง และ
ไหลทางตามลําดับ)
พิจารณาราคาตนทุนตอหนวยสําหรับงานไพรมโคทดวยสมการที่ 3.15 สามารถคิดคางานตนทุนไดดังนี้
คายาง CSS-1 จากโรงงาน
= 13,250 บาท/ ตัน
คาขนสง 630 กม.
= 969.47 บาท/ ตัน
รวมคายาง
= 15,369.47 บาท/ ตัน
จากตารางที่ 3.16 พบวาอัตราการใชยางเทากับ 0.8 ลิตร/ ตร.ม. ดังนั้นคายาง
= (15,369.47 x 0.8)/ 1000
= 12.30 บาท/ ตร.ม.
คาดําเนินการและคาเสื่อมราคาราดยางไพรมโคท =
7.67 บาท/ตร.ม. (ตารางที่ 3.15)
รวมคาวัสดุและคาแรง
=
12.30 + 7.67 = 19.97 บาท/ ตร.ม.
ดังนั้น
คางานตนทุนสําหรับงานไพรมโคทพื้นทาง
=
ปริมาณงาน x ราคาตนทุนตอหนวย
=
(30,421)(19.97)
=
607,507.37 บาท……………............*
คางานตนทุนสําหรับงานไพรมโคทพื้นไหลทาง =
(10,040) (19.97)
=
200,498.80 บาท……………............*

กรมทางหลวงชนบท
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งานปูแอสฟลติกคอนกรีตบนไพรมโคท
จากตัวอยางปริมาณงานปูแอสฟลติกคอนกรีตบนไพรมโคท (รูปที่ 3.88) สําหรับพื้นทางและไหลทาง
ซึ่งเทากับ 30,421 ตร.ม. และ 10,040 ตร.ม. (ไดจากการสํารวจและคํานวณปริมาณงานดวยสมการที่ 3.16 และ
3.17 สําหรับพื้นทาง และไหลทางตามลําดับ)
พิจารณาราคาตนทุนตอหนวยสําหรับงานปูแอสฟลติกคอนกรีตดวยสมการที่ 3.18 สามารถคิดคางานตนทุนได
ดังนี้
ปริมาณแอสฟลติกคอนกรีตทั้งโครงการ
=
3,884.22 ตัน
กรณีปริมาณแอสฟลติกคอนกรีตทั้งโครงการนอยกวาหรือเทากับ 10,000 ตันใหคดิ ที่ 10,000 ตัน
คาขนสงอุปกรณ 80 ตัน ระยะทางขนสง 100-300 กม.(คิด 200 กม.)
คาขนสง 200 กม.
=
464.54 บาท/ตัน (ดูจากตารางที่ 3.14)
ราคาคาขนสง (80)(464.54)/(10,000)
=
3.72 บาท/ตัน
คาติดตั้งเครื่องผสม,คาขออนุญาตเชื่อมไฟฟา,หมอแปลง 250,000.00 บาท (ดูจากตารางที่ 3.15)
คาติดตั้งเครื่องผสม (250,000)/(10,000)
=
25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + คาขนสง) x 0.0538
=
892.81 บาท/ตัน.
(หินผสม + คาขนสง) x 0.7445
=
258.32 บาท/ตัน.
คาดําเนินการ+คาเสื่อมผสมแอสฟลติกคอนกรีต =
478.00 บาท/ตัน (ดูจากตารางที่ 3.15)
คาขนสงแอสฟลฯ ในสายทาง ระยะทาง 5 กม. =
13.34 บาท/ตัน (ดูจากตารางที่ 3.13)
รวมคางาน HOT MIX
=
1,671.19
บาท/ตัน
Asphalt concrete 1 ตัน ปูหนา 4ซม.
=
คาวัสดุ Asphalt Concrete (1,671.19)/(10.42) =
คาดําเนินการและคาเสื่อมราคาราดยางไพรมโคท =
=
=
รวมราคาตนทุนตอหนวย (160.38) +(13.33)
=

10.42 ตร.ม./ตัน. (ดูจากตารางที่ 3.17)
160.38 บาท/ตร.ม.
14.81 บาท/ตร.ม. (ดูจากตารางที่ 3.15)
(14.81)(0.9)
13.33 บาท/ตร.ม.
173.71 บาท/ตร.ม.

ดังนั้น คางานตนทุนงานแอสฟลติกคอนกรีตปูบนไพรมโคทพื้นทาง =
=
=
คางานตนทุนงานแอสฟลติกคอนกรีตปูบนไพรมโคทไหลทาง =
=
=
กรมทางหลวงชนบท
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ปริมาณงาน x ราคาตนทุนตอหนวย
(30,421)(173.71)
5,284,431.91 บาท………........*
ปริมาณงาน x ราคาตนทุนตอหนวย
(10,040)(173.71)
1,744,048.40 บาท………........*
สํานักบํารุงทาง

งานตีเสนจราจร (งานตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติก)
การคิดปริมาณงานสีตีเสนจราจร สามารถคํานวณปริมาณงานไดดังนี้
ปริมาณงานตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติก (สีขาว)จํานวน 2 เสน
= 2 x ความกวางของสีตีเสน x ระยะดําเนินการ
= 2 x 0.15 X 5,050

= 1,515 ตร.ม.

ปริมาณงานตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติก (สีเหลืองเสนทึบ)
= ความกวางของสีตีเสน x ระยะดําเนินการ = 0.15 x 1200 = 180 ตร.ม.
ปริมาณงานตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติก (สีเหลืองเสนปะ)
= ความกวางของสีตีเสน x ความยาวของสีตีเสน x จํานวนเสนปะ
= 0.15 x 3 x 273 = 122.85 ตร.ม.
รวมปริมาณงานตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติก
คิดเปนปริมาณ

= 1,515 + 180 + 122.85 = 1,817.85 ตร.ม.
= 1,818 ตร.ม.

จากสมการที่ 3.22 สําหรับการคิดราคาตนทุนตอหนวย จะไดวา
คาสีเทอรโมพลาสติก หนา 3 มม. (จํานวน 5 กก./ตร.ม. กิโลกรัมละ 38 บาท) = 190.00
คาลูกแกวโรยทับหนา (0.45 กก./ตร.ม. กิโลกรัมละ 45 บาท)
= 20.25
คาน้ํายารองพืน้ (0.40 กก./ตร.ม. กิโลกรัมละ 40 บาท)
= 16
รวมคาวัสดุ
= 226.25
คาแรงพนหรือลาด เตรียมผิวจราจร และการทดสอบ
= 20
รวมคาวัสดุและคาแรง
= 246.25
ใชคาวัสดุและคาแรงสําหรับงานสีตีเสน 246 บาท/ ตร.ม.
ดังนั้น คางานตนทุนสําหรับสีตีเสนเทอรโมพลาสติก

บาท/ ตร.ม.
บาท/ ตร.ม.
บาท/ ตร.ม.
บาท/ ตร.ม.
บาท/ ตร.ม.
บาท/ ตร.ม.

= (246)(1,818) = 447,228 บาท……………..*

งานตีเสนจราจร (งานสีตีเสนชะลอความเร็ว, Rumble Strips)
จากตัวอยางปริมาณงานสีตีเสนชะลอความเร็ว (รูปที่ 3.88) เทากับ 47 ตร.ม. โดยพิจารณาราคาตนทุน
ตอหนวยดวยสมการที่ 3.25 สามารถคิดคางานไดดังนี้
คาสีเทอรโมพลาสติก หนา 5 มม. (จํานวน 9 กก./ตร.ม. กิโลกรัมละ 38 บาท) = 342.00 บาท/ ตร.ม.
คาลูกแกวโรยทับหนา (0.45 กก./ตร.ม. กิโลกรัมละ 45 บาท)
= 20.25 บาท/ ตร.ม.
คาน้ํายารองพืน้ (0.40 กก./ตร.ม. กิโลกรัมละ 40 บาท)
= 16
บาท/ ตร.ม.
รวมคาวัสดุ
= 378.25 บาท/ ตร.ม.
คาแรงพนหรือลาด เตรียมผิวจราจร และการทดสอบ
= 20
บาท/ ตร.ม.
กรมทางหลวงชนบท
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รวมคาวัสดุและคาแรง
= 398.25 บาท/ ตร.ม.
ใชคาวัสดุและคาแรงสําหรับงานสีตีเสน 398 บาท/ ตร.ม.
ดังนั้น คางานตนทุนสําหรับสีตีเสนชะลอความเร็ว
= ปริมาณงาน x ราคาตนทุนตอหนวย
= (398)(47) = 18,706.00 บาท……………..*
หมายเหตุ: งาน Rumble Strips 1 แหง จะประกอบดวยแถบเสนขนาดกวาง 0.10 ซม. จํานวน 30 แถบ (3 กลุม ๆ
ละ 10 แถบ) ความยาวของเสนขึ้นอยูกับขนาดความกวางของถนน
งานจราจรสงเคราะห
จากตัวอยางปริมาณงานจราจรสังเคราะห (รูปที่ 3.88 – 3.89) เทากับ 47 ตร.ม. โดยพิจารณาราคา
ตนทุนตอหนวยดวยสมการที่ 3.26 สามารถคิดคางานไดดังนี้
o งานติดตั้งปายจราจร (เสาปายจราจรชนิด ต1-ต27,ต29-ต56,ต60,ต62+บ3-บ55 จํานวน 18 ชุด)
ราคาปายเหล็ก(หนา 1.2มม.)
=
1,040.40 บาท
ราคาคาเสา คสล.
=
760 บาท
รวม
=
1,800.40 บาท
คิดเปนเงินประมาณ
=
1,800.00 บาท
ดังนั้น คางานเสาปายจราจรชนิด ต1-ต27,ต29-ต56,ต60,ต62+บ3-บ55 = ปริมาณงาน x จํานวนปาย
= 1,800 x 18 = 32,400 บาท…………*
o งานติดตั้งปายจราจร (เสาปายจราจรชนิด น1จํานวน 2 ชุด)
ราคาปายเหล็ก(หนา 1.2มม.)
=
3,524.29 บาท
ราคาคาเสา คสล.
=
760 บาท
รวม
=
4,284.29 บาท
คิดเปนเงินประมาณ
=
4,280.00 บาท
ดังนั้น คางานเสาปายจราจรชนิด น1

= ปริมาณงาน x จํานวนปาย = 4280 x 2 = 8,560 บาท…………*

o งานติดตั้งปายจราจร (เสาปายจราจรชนิด น3 จํานวน 2 ชุด)
ราคาปายเหล็ก(หนา 1.2มม.)
=
4,199.00 บาท
ราคาคาเสา คสล.
=
1,520.00 บาท
รวม
=
5,719.00 บาท
กรมทางหลวงชนบท
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คิดเปนเงินประมาณ
ดังนั้น คางานเสาปายจราจรชนิด น3

=

5,710.00 บาท

= ปริมาณงาน x จํานวนปาย = 5,710 x 2 = 11,420 บาท…………*

o งานติดตั้งปายจราจร (เขตชุมชนลดความเร็ว จํานวน 2 ชุด)
ราคาปายเหล็ก(หนา 1.2มม.)
=
1,310.00 บาท
ราคาคาเสา คสล.
=
760.00 บาท
รวม
=
2,070.00 บาท
คิดเปนเงินประมาณ
=
2,070.00 บาท
ดังนั้น คางานเสาปายจราจรชนิดปายเตือนจุดอันตรายและปายชุมชนลดความเร็ว
= ปริมาณงาน x จํานวนปาย = 2,070 x 2 = 4,140 บาท...……*
หมายเหตุ ราคาแผนปายรวมคาขนสง และคาติดตั้งแลว
o งานติดตั้งหลักกิโลเมตร จํานวน 5 หลัก สามารถคํานวณราคาไดโดย
คาเสาคอนกรีต 0.125 x 0.125 x 1.50 ม.
=
452
แผนปูนสําเร็จ
=
63
ฐานคอนกรีต
=
590
คอนกรีต
0.09 ลบ.ม. @ 1368 บาท =
123
ทาสีน้ํา
2.29 ตร.ม. @ 80 บาท =
184
ตรากรมทางหลวงชนบท 1
ชิ้น @ 100 บาท =
100
รวมคางานตนทุน
=
1,512
ใชคาหลักกิโลเมตร 1,510 บาท/หลัก
ดังนั้น คางานตนทุนสําหรับหลักกิโลเมตร

=
=

บาท/หลัก
บาท/หลัก
บาท/หลัก
บาท/หลัก
บาท/หลัก
บาท/หลัก
บาท/หลัก

จํานวนหลัก x ราคาตนทุนตอหนวย
(1,510)(5) = 7.550 บาท ……….…………*

o งานติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณคอสะพาน เปนปริมาณ 48 เมตร สามารถคํานวณราคาไดโดย
คิดความยาวตอเนื่อง 24 ม.
แผนเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. @ 2,300บาท 4 แผน
= 9,200 บาท
แผนเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม.(แผนดัดปลาย) @ 3,100 บาท 2 แผน = 6,200 บาท
แผนปลาย
@ 980 บาท 2 แผน
= 1,960 บาท
เสา
@ 770 บาท 12 ตน
= 9,240 บาท
กรมทางหลวงชนบท
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ติดตั้งเปาสะทอนแสงชนิดสะทอนแสง 2 หนา@ 145 บาท 10 แผน
BOLT&NUT O 5/8”x6 1/4” @ 35 บาท
12 ชุด
BOLT&NUT O 5/8”x1 1/4” @ 25 บาท
96 ชุด
คาขุดหลุม
@ 60 บาท
12 หลุม
คาขนสง (ประมาณ 50กม.) เหมารวม
คาติดตั้ง
@ 60บาท
24 เมตร
คิดเปนเงิน
ราคาตอเมตร
ดังนั้น คางานตนทุนสําหรับติดตั้ง Guard Rail บริเวณคอสะพาน

=

=
=
=
=
=
=
=
=

1,450
420
2,400
720
1,000
1,440
34,030
1,410

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

67,680 บาท ………………*

o งานติดตั้งปุมสะทอนแสง 2 หนา, งานสัญญาณไฟกระพริบ และงานหลักนําทางสามารถ
คํานวณราคาไดโดย
งานปุมสะทอนแสง (2 หนา) @ 215 บาท 64 ปุม =
13,760 บาท ………………*
งานสัญญาณไฟกระพริบ @ 12,300 บาท 2 แหง =
24,600 บาท ………………*
งานหลักแนวโคง ค.ส.ล. @ 440 บาท 40 หลัก =
17,600 บาท ……………….*
• เมื่อไดรายละเอียดและราคาคาบํารุงรักษาทาง ดําเนินการกรอกขอมูลทั้งหมดลงในแบบฟอรม
ปร. 4 (รูปที่ 3.88 ถึง 3.90)
• หลังจากคํานวณราคาตนทุนแตละกิจกรรมจนครบทั้งหมด ใหดําเนินการคิดคางานกอสรางทั้งหมด
ดวยคํานวณจาก
ราคาคากอสรางทั้งหมด = คางานตนทุน x Factor F
(3.24)
โดยที่ Factor F = คาปรับแกที่คํานึงถึง เงินจายลวงหนา ดอกเบี้ยเงินกู เงินหักประกันผลงาน และสภาพพืน้ ที่
(ภาคผนวก ก.)
จากตัวอยาง คางานตนทุนทัง้ หมดเทากับ 12,790,271.67 บาท เมื่อกําหนดใหเงินจายลวงหนา 15%
ดอกเบี้ยเงินกู 7% เงินหักประกันผลงาน 0% และสภาพพื้นที่เปนแบบฝนตกชุก จะไดคา Factor F เทากับ 1.2729
ดังนั้น ราคาคากอสรางทั้งหมด = 12,790,271.67 x 1.2729 = 16,280,736.81 บาท ……………………..*
คิดราคากอสรางเปนจํานวน
= 16,280,000 บาท …………………………………….…………..*
และคิดเฉลี่ยราคา กม. ละ
= 3,223,762.38 บาท …………………………………….…………..*

กรมทางหลวงชนบท
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ปร.5
แบบฟอรมการประมาณราคา
สรุปประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง
สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประเภทงาน ……ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)………
เจาของโครงการ …สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง………..
รหัสสายทาง ……อบ. 4029…….. ชื่อสายทาง …แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บานนาจะหลวย………
สถานที่ตั้ง …อ.เดชอุดม, นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี………. ระยะทาง
.......41.452........ กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ……………CS………………. กวาง ………6.00……... เมตร
ชนิดไหลทาง ….………CS………………..กวาง ……0.00 – 1.00……...เมตร
1
ระยะทางดําเนินการซอมสรางฯ ……5.050…… กม.
ผิวทางกวาง ……6.00 – 8.00...เมตร
ชวง กม. …11+400… ถึง กม. ……16+450……
1

รายการ
คางานตนทุนงานทาง

รวมคางานตนทุน
12,790,271.67

Factor F รวมคางานกอสราง
หมายเหตุ
1.2729
16,280,736.81 Factor F
…15.%
-เงินลวงหนาจาย
-ดอกเบี้ยเงินกู
…..7.%
-เงินประกันผลงานหัก …..0..%
-พื้นที่ …ฝนตกปกติ….

สรุป รวมเปนคากอสราง
คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ
ตัวอักษร(…สิบหกลานสองแสนแปดหมื่นบาทถวน…..)

16,280,736.81
16,280,000.00

2

ระยะทางดําเนินการ………5.050……… กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ………3,223,762.38……… บาท
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ประมาณราคา...........................................
(
)

(ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการฯ
(
)

ตรวจ.........................................................
(
)

(ลงชื่อ).......................................... กรรมการฯ
(
)

เห็นชอบ....................................................
(
)

(ลงชื่อ).......................................... กรรมการฯ
(
)

3

รูปที่ 3.87 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร. 5

กรมทางหลวงชนบท
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ปร.4
แผนที่ 1/3
ใบประมาณราคาจางเหมาทําการกอสรางทาง
รายละเอียดการประมาณราคา
รหัสสายทาง .......อบ.4029..........ชื่อสายทาง ………แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บานนาจะหลวย………………………………..
สถานที่ตั้ง ……อ.เดชอุดม, นาจะหลวย, จ.อุบลราชธานี………………………………………………ระยะทาง ……5.050…….กม.
ที่

รายการ

1 งานปรับปรุงโครงสรางทาง
1.1 Pavement In-Place Recycling
1.2 หินคลุกปรับระดับ
1.3 Deep Patch
2 งานผิวทาง
2.1 Prime Coat
2.2 Tack Coat
2.3 ผิว Asphaltip Concrete
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)
3 งานผิวไหลทาง
3.1 Prime Coat
3.2 Tack Coat
3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)
4 งานตีเสนจราจร
4.1 สีเทอรโมพลาสติก
4.2 Rumble Strips
4.3 ทางมาลาย

ราคาวัสดุ – คาแรง - ตอหนวย
วัสดุ
คาแรง
รวม

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน

หนวย

40,461
1,606
950

ตร.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

-

-

91.61
287.08
139.43

3,706,632.21
461,050.48
132,458.50

30,421
-

ตร.ม.
ตร.ม.

12.30
-

7.67
-

19.97
-

607,507.37
-

30,421
-

ตร.ม.
ตร.ม.

160.38
-

13.33
-

173.71
-

5,284,431.91
-

10,040
10,040
-

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

12.30
160.38
-

7.67
13.33
-

19.97
173.71
-

200,498.80
1,744,048.40
-

1,818
47
-

ตร.ม.
ตร.ม.
แหง

226.00
-

20.00
-

246.00
398.00
-

447,228.00
18,706.00
-

ยอดยกไป

1
หมายเหตุ

2

12,602,561.67

รูปที่ 3.88 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร. 4
กรมทางหลวงชนบท
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ปร.4
แผนที่ 2/3

รายละเอียดการประมาณราคา
รหัสสายทาง .......อบ.4029........ชื่อสายทาง …………แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บานนาจะหลวย……………………………………..
1
สถานที่ตั้ง …………อ.เดชอุดม, นาจะหลวย, จ.อุบลราชธานี………………………….……………ระยะทาง …5.050……….กม.
ราคาวัสดุ – คาแรง - ตอหนวย
จํานวนเงิน
ที่
รายการ
จํานวน หนวย
หมายเหตุ
(บาท)
วัสดุ
คาแรง
รวม
ยอดยกมา
12,602,561.67
5 งานจราจรสงเคราะห
2
5.1 งานปรับปรุง
หลัก
5.1.1 หลักแนวโคง ค.ส.ล.
หลัก
5.1.2 หลักกิโลเมตร
ปาย
5.1.3 ปายจราจร
เมตร
5.1.4 GUARD RAIL
5.2 งานติดตั้ง
ทช.3-121/48
ชุด
5.2.1. ปายกําหนดน้ําหนักบรรทุก
Type 9
ชุด
5.2.2 ปายจราจรแบบ บ1.
ชุด
5.2.3 ปายจราจรแบบ บ.2
ชุด
5.2.4 ปายจราจร บ3 – บ55
ชุด
1,800.00 32,400.00
18
5.2.5 ปายจราจรแบบ ต1 – ต27,ต29 – ต56, ต58,-ต60,ต62
ชุด
5.2.6 ปายจราจร ต61
ชุด
5.2.7 ปายจราจรแบบ ต63,ต66
Type 9
ชุด
5.2.8 ปายจราจรแบบ ต64,ต67
Type 9 (2ปาย)
ชุด
5.2.9 ปายจราจรแบบ ต65,ต68
ชุด
5.2.10 ปายจราจรแบบ ต69
ชุด
5.2.11 ปายจราจรแบบ ต71 – ต73
ชุด
5.2.12 ปายจราจรแบบ ต74
ชุด
5.2.13 ปายจราจรแบบ ต75
ชุด
5.2.14 ปายจราจรแบบ ต76
ชุด
5.2.15 ปายจราจรแบบ ต77
ชุด
5.2.16 ปายจราจรแบบ ต78
ชุด
5.2.17 ปายจราจรแบบ น1
4,280.00
8,560.00
2
ชุด
5.2.18 ปายจราจรแบบ น2 (2แผนปาย)
ชุด
5.2.19 ปายจราจรแบบ น2
ชุด
5.2.20 ปายจราจรแบบ น3
5,710.00 11,420.00
2
ชุด
5.2.21 ปายจราจรแบบ น4
-

รูปที่ 3.89 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร. 4 (ตอ)
กรมทางหลวงชนบท
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ปร.4
แผนที่ 3/3

รายละเอียดการประมาณราคา
รหัสสายทาง ......อบ.4029.........ชื่อสายทาง ……………แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บานนาจะหลวย…………………………………..1
สถานที่ตั้ง …………อ.เดชอุดม, นาจะหลวย, จ.อุบลราชธานี……………………………………..……ระยะทาง …..…5.050…..….กม.
ราคาวัสดุ – คาแรง - ตอหนวย
จํานวนเงิน
ที่
รายการ
จํานวน หนวย
หมายเหตุ
(บาท)
วัสดุ
คาแรง
รวม
5.2.22 ปายจราจรแบบ น5
5.2.23 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27,ต29-ต56,ต58-ต60,ต62
5.2.24 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต71-ต73
5.2.25 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต75
5.2.26 ปายจราจรแบบ บ3-บ55+ต76
5.2.27 ปายจราจรแบบ ต28,ต57
5.2.28 ปายเตือนจุดอันตราย,เขตชุมชนลดความเร็ว
5.2.29 หลักแนวโคง ค.ส.ล.
5.2.30 หลักกิโลเมตร
5.2.31 หลักเขตทาง
5.2.32 Guard Rail บริเวณทางโคง
5.2.33 Guard Rail บริเวณคอสะพาน
5.2.34 ตีเสนทางรถไฟตัดผาน
5.2.35 ติดตั้งปุมสะทอนแสง (2 หนา)
5.2.36 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
5.2.37 Timber Barricade
5.2.38 หลักนําทาง

2
40
5
48
64
2
-

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
หลัก
หลัก
หลัก
เมตร
เมตร
แหง
ปุม
แหง
เมตร
หลัก

-

รวม

-

2,070.00
440.00
1,510.00
1,410.00
215.00
12,300.00
-

4,,140.00
17,600.00
7,550.00
67,680.00
13,760.00
24,600.00
-

2

12,790,271.67

ประมาณราคา.................................................
(
)

ตรวจ.................................................
(
)

3

รูปที่ 3.90 ตัวอยางการประมาณราคาซอมบํารุงรักษาทางในแบบฟอรม ปร. 4 (ตอ)
กรมทางหลวงชนบท
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บทที่ 4: การควบคุมงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านกอสราง
กอนดําเนินการกอสราง ผูควบคุมงานตองปรึกษากับทางผูรับจางในรายละเอียดเรื่องแบบกอสราง
สัญญาการกอสราง และแนวทางดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
มีความเขาใจและยึดถือปฏิบัติตรงกัน อันสงผลถึงการลดปญหาความขัดแยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
กอสราง สําหรับงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่ (Pavement In-Place
Recycling) มีแนวทางการดําเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานอยูดวยกัน 8 ขั้นตอน (รูปที่ 4.1) ไดแก การ
แกไขโครงสรางที่เสียหาย (Deep Patch), การแกไขปรับปรุงระดับและความลาดเอียง, การกอสรางแปลง
ทดสอบ, งาน Prime Coat, งานปูผิวแบบ Asphaltic Concrete, งานตีเสนจราจร, และงานจราจรสังเคราะห
4.1.1 การแกไขชั้นโครงสรางทางที่เสียหาย, Deep Patch (ขั้นตอนที่ 1 ในรูปที่ 4.1)
เมื่อผูควบคุมงานตรวจสอบสถานที่ดําเนินการกอสรางแลวพบวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลจาก
ความเสียหายของชั้นโครงสรางทางเดิม ผูควบคุมงานตองดําเนินการแกไขความเสียหายดังกลาวกอนที่จะ
ดําเนินงานขั้นตอไป การดําเนินการแกไขชั้นโครงสรางทางที่เสียหายมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
• ตรวจสอบพื้นที่ดําเนินการเพื่อกําหนดตําแหนงและขนาดพื้นที่ความเสียหาย ทั้งนี้ใหเพิ่มขนาด
ความกวางในการซอมแซมพื้นที่ความเสียหายออกไปอีกอยางนอยขางละ 30 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 4.2
• ขุดผิวทางและชั้นโครงสรางทางที่ชํารุดเสียหายออก โดยขุดใหขนานกับแนวของถนนและขุด
ลึกเปนแนวดิ่ง พรอมทั้งเกลี่ยปรับแตงชั้นโครงสรางที่ขุดลึกลงไป ดังแสดงในรูปที่ 4.3
• ลงวัสดุพวกมวลหยาบ (Granular Base) ไดแก หินคลุก ลูกรัง วัสดุคัดเลือก ที่ผานการทดสอบ
และเปนไปตามมาตรฐาน มทช. กําหนดในแตละชั้นโครงสรางถนนเดิม
• บดอัดใหแนนโดยการบดอัดแตละครั้งควรมีความหนาไมเกิน 15 ซม. ดวยเครื่องบดอัดแบบ
สั่นสะเทือนจนถึงชั้นผิวทาง (รูปที่ 4.4) ทั้งนี้ผูควบคุมงานตองควบคุมปริมาณน้ําในการคลุกเคลาผสมเพื่อ
การบดอัดชั้นโครงสรางทางใหมีคาเทากับปริมาณน้ํา (OMC) ที่กอใหเกิดความหนาแนนแหงสูงสุดจากการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการและมีความแนนในแตละชั้นไมนอยกวา 95% Modified Standard Compaction
4.1.2 การแกไขปรับปรุงระดับและความลาดเอียง (ขั้นตอนที่ 2 ในรูปที่ 4.1)
เมื่อถนนถูกใชงานไปนานๆ ลักษณะทางเรขาคณิตของถนนเดิมจะเปลี่ยนไป ดังเชน ความลาดเอียง
ของผิวจราจร (Crown Slope) ลดลง ถนนหรือบริเวณคอสะพานเกิดการทรุดตัว เปนตน ผูควบคุมงานควร
ดําเนินการแกไขปรับระดับโดยใชวัสดุพื้นทางชนิดหินคลุกกอนที่จะดําเนินการตอไป ลําดับวิธีการ
ดําเนินงานมีขั้นตอนดังนี้
กรมทางหลวงชนบท
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กระบวนงานดําเนินการ
1

แกไขชั้นโครงสรางทางที่เสียหาย
(Deep Patch)

2

แกไขปรับปรุงระดับและความลาดเอียง
(หินคลุกปรับระดับ)

กระบวนงานตรวจสอบ
- ตรวจสอบตําแหนงและพื้นที่ความเสียหาย
- ตรวจสอบคาความหนาแนน
- ตรวจสอบคาระดับที่กําหนดขึ้นใหม
- ตรวจสอบปริมาณหินคลุกที่ใช
-

3 กอสรางแปลงทดสอบวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่

4 ดําเนินการกอสรางวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่

- ตรวจสอบชนิดของยาง
- ตรวจสอบอัตราการใชยาง

5 งาน PRIME COAT

6

7

ตรวจสอบรอยละปูนซีเมนต
ตรวจสอบความลึกการขุดไส
การกอสรางรอยตอ
การเกลี่ยแตงระดับ
การบดอัดและการบม
การเก็บตัวอยางในสนาม
ตรวจสอบคาความหนาแนน
ตรวจสอบกําลังรับแรงอัด

งาน ASPHALTIC CONCRETE

งานตีเสนจราจร

-

ตรวจสอบรอยละและปริมาณยาง AC 60 - 70
ตรวจสอบอัตราสวนผสมของมวลรวม
ตรวจสอบปริมาณยางแอสฟลติกคอนกรีต
ตรวจสอบความหนาและความแนนของผิวทาง

-

ตรวจสอบคุณภาพและสีเทอรโมพลาสติก
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณลูกแกว
ตรวจสอบรูปแบบการตีเสนจราจร
ตรวจสอบปริมาณงาน
ตรวจสอบความหนาของเสนจราจร
ตรวจสอบอุณหภูมิในการตมสี

- ตรวจสอบคุณภาพ ขนาดและรูปแบบของวัสดุ

8

งานจราจรสงเคราะห

- ตรวจสอบตําแหนงและคุณภาพการติดตั้ง
- ตรวจสอบปริมาณงาน

รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการดําเนินงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตโดยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 4.2 การกําหนดขนาดและพื้นที่ความเสียหาย

รูปที่ 4.3 การขุดผิวทางและชัน้ โครงสรางทางที่ชํารุดเสียหายออก

รูปที่ 4.4 การลงวัสดุหินคลุกบดอัดแนนใหไดความหนาชั้นละไมเกิน 15 ซม. จนถึงชั้นผิวทาง
กรมทางหลวงชนบท
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• ผูควบคุมงานนําคาระดับ (Grade Elevation) ที่ไดจากการกําหนดคา Percent Grade และคาความ
ลาดเอียงของผิวจราจร (Percent Crown Slope) ขึ้นมาใหม ใหคาระดับการกอสรางลงบนชวงที่จะดําเนินการ
• ลงวัสดุหินคลุกที่ผานการทดสอบและเปนไปตามมาตรฐาน มทช. 203-2545 (รูปที่ 4.5)
• ดําเนินการเกลี่ยปรับแตงใหไดระดับตามที่กําหนดไว (รูปที่ 4.6)

รูปที่ 4.5 ลงหินคลุกที่ผานการทดสอบ

รูปที่ 4.6 เกลี่ยปรับใหไดระดับตามที่กําหนดไว

ระหวางการดําเนินการแกไขผูควบคุมงานตองควบคุมและตรวจสอบปริมาณหินคลุกที่ใชในแตละ
วันดําเนินงาน เพื่อใหไดปริมาณหินคลุกทั้งโครงการไมนอยกวารูปแบบที่กําหนด โดยที่ปริมาณหินคลุก
สามารถหาไดจากสมการที่ 4.1 หรือ 4.2
ปริมาณหินคลุก (ลบ.ม.) = พื้นที่หนาตัดเฉลี่ยทุกระยะ 12.5 ม. × ระยะทางดําเนินการ

(4.1)

ปริมาณหินคลุก (ลบ.ม.) = [ผลรวมปริมาณวัสดุจากการตรวจนับรถบรรทุกและใบสงสินคา (ตัน)] (4.2)
คา Maximum Dry Density (ตัน/ม3)
โดยที่ คา Maximum Dry Density (ตัน/ลบ.ม.) ดูไดจากผลการทดสอบหินคลุก (รูปที่ 4.7)
4.1.3 การกอสรางแปลงทดลอง (ขั้นตอนที่ 3 ในรูปที่ 4.1)
ผูควบคุมงานตองดําเนินการกอสรางแปลงทดลอง และทําการตรวจสอบผลการขุดไสวาถูกตองตาม
ขอกําหนดและรูปแบบหรือไมทั้งกอนเริ่มดําเนินการและเมื่อผูรับจางมีการปรับแกไขเครื่องจักร อุปกรณ
เครื่องมือ วัสดุที่ใช หรือไมสามารถดําเนินการตามแบบและขอกําหนดดวยเหตุใดก็ตาม เพื่อที่จะไดนําผลที่

กรมทางหลวงชนบท
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ไดไปใชเปนแบบอยางดําเนินงานตอไป โดยแปลงทดลองที่จะดําเนินการกอสรางจะตองมีความยาวไมนอย
กวา 100 เมตร และมีความกวางไมนอยกวา 1 ชองจราจร
ในการทดสอบผูควบคุมงานและผูรับจางตองพิจารณารวมกันเสียกอนถึงผลการทดสอบที่ไดวา หาก
ผลที่ไดจากแปลงทดสอบไมเปนไปตามรูปแบบกําหนด ผูรับจางตองดําเนินการขุดไสใหมทั้งหมดจนกวาจะ
เปนไปตามรูปแบบกําหนด ซึ่งสิ่งที่ผูควบคุมงานตองควบคุมและตรวจสอบประกอบไปดวย อัตราสวนรอย
ละปูนซีเมนตที่ใช การกอสรางรอยตอทั้งตามยาวและตามขวาง การบดทับ การบม ความลึกของการขุดไส
และกําลังรับแรงอัด
4.1.3.1 ตรวจสอบอัตราสวนรอยละปูนซีเมนตที่ใช
การตรวจสอบอัตราสวนรอยละปูนซีเมนตที่ใช ใหดําเนินการโดยการสอบเทียบหนาจอแสดงผล
ของเครื่องจักรขุดไสกับอัตราสวนรอยละปูนซีเมนตที่ใชวาตรงกันไหม โดยผูควบคุมงานตองสอบถามผูรับ
จางกอนถึงอัตราสวนรอยละปูนซีเมนตที่แสดงทางหนาจอคอมพิวเตอรของเครื่องขุดไสเทาไรจึงมีคาเทากับ
อัตราสวนรอยละปูนซีเมนตที่ไดออกแบบแตตองไมนอยกวารอยละ 3.5 โดยน้ําหนักของสวนผสม หลังจาก
ทราบขอมูลดังกลาวแลว ผูควบคุมงานตองดําเนินการตรวจสอบอัตราปูนซีเมนตที่ใชกับพื้นที่ดําเนินการวา
สัมพันธหรือไม โดยพิจารณาจากระยะทางการขุดไสที่คํานวณไดจากสมการที่ 4.3 และปริมาณปูนซีเมนตที่
ใช
ระยะทางการขุดไส (ม.) =
โดยที่ A
W

T
D
C

A
W ×T × D ×C

(4.3)

= ปริมาณปูนซีเมนต (ตัน) ไดจากปริมาณวัสดุในใบสงสินคา
= ความกวางการขุดไส (ม.) ไดจากความสามารถในการขุดไสของเครื่องจักรแตละรุน ซึ่ง
เปนตัวกําหนดจํานวนครั้งในการขุดไสใหเต็มความกวางของผิวจราจร รวมถึงระยะที่กัด
ซอนบริเวณรอยตออีกดวย
= ความลึกการขุดไส (ม.) ไดจากขอกําหนดในแบบกอสราง
= ความหนาแนนของพื้นทางเดิม (ตัน/ลบ.ม.) ไดจากผลการออกแบบสวนผสมการปรับ
ปรุงชั้นทางเดิมในที่ ดังแสดงในรูปที่ 4.8
= อัตราสวนรอยละปูนซีเมนตที่ใช ไดจากผลการออกแบบสวนผสมการปรับปรุงชั้นทาง
เดิมในที่ โดยปกติในการกอสรางโครงการหนึ่งอาจมีผลการออกแบบสวนผสมหลายคา
ตามแตลักษณะของวัสดุชั้นพื้นทางและผิวทางเดิม ทั้งนี้ใหผูควบคุมงานพิจารณาเลือกใช
ผลออกแบบที่ใหคารอยละปูนซีเมนตสูงสุด แตทั้งนี้รอยละปูนซีเมนตที่ใชตองไมนอย
กวา 3.5 โดยน้ําหนักของสวนผสม

กรมทางหลวงชนบท
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คา Maximum
Dry Density

รูปที่ 4.7 ผลทดสอบการบดอัดหินคลุก
กรมทางหลวงชนบท
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24.17 ksc
3.5 %

รูปที่ 4.8 แสดงผลเปอรเซ็นตปูนซีเมนตและคากําลังอัดจากผลการออกแบบอัตราสวนผสม
กรมทางหลวงชนบท
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หลังจากไดระยะทางการขุดไสจากสมการที่ 4.3 ใหทําการขุดไสจนแลวเสร็จเต็มระยะทางที่กําหนด
เพื่อตรวจสอบดูปริมาณปูนซีเมนตที่ใชวาหมดหรือไม โดยสังเกตจากปริมาณปูนซีเมนตในถังเก็บของ
เครื่องจักร หรือตรวจสอบจากปริมาณปูนซี เมนตในรถขนสงปูนซีเมนตถามีการใชงานแบบตอตรงกั บ
เครื่องจักร ในการตรวจสอบหากพบวา ปริมาณปูนซีเมนตถูกใชหมดใหกําหนดรอยละดังกลาวเปนคารอยละ
ปูนซีเมนตในการดําเนินงานตอไป ถาปริมาณปูนซีเมนตถูกใชไมหมด ใหดําเนินการขุดไสและตรวจสอบ
โดยวิธีการเดิมใหมอีกครั้ง อีกทั้งกําหนดรอยละปูนซีเมนตที่หนาจอคอมพิวเตอร (รูปที่ 4.9) เพิ่มมากขึ้น การ
ทดสอบจะดําเนินจนกวาปริมาณปูนซีเมนตที่ใชเทากับระยะทางที่ดําเนินการ จึงจะกําหนดเปนคารอยละ
ปูนซีเมนตในการดําเนินงานตอไป

1

2

จอภาพแสดงความเร็วในการขุดไสและปริมาณวัสดุที่ใช

จอภาพแสดงความลึกในการขุดไส

รูปที่ 4.9 ตําแหนงจอคอมพิวเตอรของเครื่องจักรขุดไส
กรมทางหลวงชนบท
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ทั้งนี้ผูควบคุมงานอาจสังเกตปริมาณปูนซีเมนตที่ใชผสมกับวัสดุพื้นทางจากการขุดไส และปริมาณ
น้ําที่ใชเพื่อคลุกเคลาใหเขากันไปดวย เพื่อเปนการยืนยันปริมาณความชื้นวามีคาใกลเคียงกับคา Optimum
Moisture Content, O.M.C (%) ที่ไดจากการออกแบบ
4.1.3.2 การกอสรางรอยตอ
รอยตอในการขุดไสแบงออกเปน 2 แบบ คือ รอยตอตามยาวขนานไปกับแนวเสนศูนยกลางถนน
และ รอยตอตามขวางที่ตั้งฉากกับแนวเสนศูนยกลางถนน การกอสรางรอยตอที่ไมดีอาจเปนจุดออน ทําให
เกิดความเสี ยหายต อชั้นพื้ นทางไดในอนาคต ดังนั้นผูควบคุมงานควรใหความสําคั ญในการดําเนินงาน
กอสรางรอยตอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• รอยตอตามยาว : เกิดจากความกวางในการขุดไสแตละครั้งของเครื่องจักรซึ่งไมสามารถทําให
เต็มหนากวางของผิวจราจรไดภายในครั้งเดียว อันเปนเหตุใหแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ ในการดําเนินการตอง
ใหมีการขุดไสเหลี่อมทับตอเนื่องกันไปจนเต็มหนากวางของผิวจราจร โดยปกติรอยตอตองเหลี่อมทับกันไม
นอยกวา 10 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 4.10
• รอยตอตามขวาง : เปนผลมาจากการหยุดปฏิบัติงานในแตละวัน เมื่อเริ่มทํางานตอจากพื้นทางที่
ขุดไสแลว ใหดําเนินการขุดไสเหลี่อมทับรอยตอเขาไปในพื้นทางที่ขุดไสแลวไมนอยกวา 100 ซม. ดังแสดง
ในรูปที่ 4.11
4.1.3.3 การเกลี่ยแตงปรับระดับ
ในการดําเนินการขุดไสพบวาบริเวณรอยตอทั้งสองแบบ โดยเฉพาะรอยตอตามยาวขนานกับแนว
เสนศูนยกลางถนนมักจะไมเรียบเสมอกัน จําเปนตองใชรถเกรดเดอรเกลี่ยปรับแตงใหไดระดับตามความลาด
เอียงของถนนตามที่รูปแบบกําหนด ทั้งนี้ควรดําเนินการควบคูไปกับการบดทับ ดังแสดงในรูปที่ 4.12
4.1.3.4 การบดอัด
ขณะดําเนินการขุดไส ชุดเครื่องจักรบดทับก็จะดําเนินการบดทับตามหลังไปพรอมกับการเกลี่ย
ปรับแตงระดับ การบดอัดใหดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ออกแบบ โดยปกติใชระยะเวลาไมเกิน 2
ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 4.13 และเมื่อทําการตรวจสอบความแนนของวัสดุในสนาม (โดยวิธี Sand-Cone
Method) ตามมาตรฐาน มทช.(ท) 501.4-2545 ตองไดคารอยละความแนนไมนอยกวา 95 ของคาที่ไดจากการ
ทดสอบความแนนแบบโมดิฟายด (Modified Proctor Compaction Test)
การทดสอบความหนาแนนในสนามตองดําเนินการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากการบดอัด
แลวเสร็จ ซึ่งจะทดสอบ 1 หลุมตัวอยางตอพื้นที่ 500 ตร.ม. หรือ 100 เมตร ตอความกวาง 1 ชองจราจร และ
กําหนดใหความลึกของหลุมตัวอยางเทากับ 15 – 20 ซม. รายละเอียดและวิธีการทดสอบความหนาแนนใน
สนาม (Sand Cone Method) มีดังนี้ (รูปที่ 4.14 – 4.18)
กรมทางหลวงชนบท
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• ปรับแตงพื้นผิวบริเวณที่จะทดสอบใหสะอาดและราบเรียบ
• วางแผนฐานของชุดทดสอบลงบนพื้นที่ที่จะดําเนินการแลวตรึงใหแนน
• ขุดดินในแนวดิ่งตลอดชั้นวัสดุที่ทดสอบที่ตรงกลางของแผนฐาน หรือขุดลึกประมาณ 10 -15
เซนติเมตร แลวแตประเภทของงาน โดยใหมีเสนผาศูนยกลางเทารูกลางของแผนฐาน
• แตงรูที่ขุดไวใหเรียบรอยเพื่อใหทรายไหลลงแทนไดสะดวก

ทิศทางการกอสราง

ขอบผิวจราจร

้นที่ขดุดไสครั
ไสสวนที
พื้นพืทางขุ
้งที่ 1

CL

รอยตอเหลี่อมทับกัน
ไมนอยกวา 10 ซม.

พื้นทางขุดไสครั้งที่ 2
พื้นทางขุดไสครั้งที่ 3

รูปที่ 4.10 การกอสรางรอยตอตามยาว
รอยตอเหลี่อมทับกันไม
นอยกวา 100 ซม.

ทิศทางการกอสราง
ขอบผิวจราจร

CL

พื้นทางที่ขุดไสใหม

พื้นทางที่ขุดไสแลว

รูปที่ 4.11 การกอสรางรอยตอตามขวาง

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 4.12 แสดงการเกลี่ยแตงปรับระดับ

รูปที่ 4.13 การบดอัดดวยชุดเครื่องจักรบดอัด

รูปที่ 4.14 การเจาะหลุมทดสอบ

กรมทางหลวงชนบท

รูปที่ 4.15 การหาน้ําหนักของวัสดุชื้น
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รูปที่ 4.16 เก็บตัวอยางดินใสตลับบรรจุ

รูปที่ 4.17 การปลอยทรายลงในหลุมที่เจาะแลว

รูปที่ 4.18 การชั่งหาน้ําหนักทรายที่เหลือ
• นําวัสดุที่เจาะขึ้นมาทั้งหมดไปชั่งหาน้ําหนัก จะไดน้ําหนักของวัสดุชื้นและภาชนะใสดิน เมื่อ
หักน้ําหนักภาชนะที่ใสดินออกแลวจะเหลือน้ําหนักรวมของวัสดุชื้น (Wet Weight of Sample)
• คลุกวัสดุที่เก็บจากหลุมในภาชนะใหทั่วแลวเก็บใสตลับบรรจุอยางนอย 100 กรัม ปดฝาตลับ
แลวน้ําไปชั่งและอบใหแหง คํานวณหาปริมาณน้ําที่ผสมอยูในวัสดุเปนรอยละของน้ําหนักวัสดุที่อบแหง
(Moisture Content of Sample, %)
• คว่ําขวดที่บรรจุทรายอยูเต็มพรอมกรวยซึ่งชั่งน้ําหนักไวแลวลงบนรองของแผนฐาน เปดลิ้นให
ทรายไหลลงจนเต็มหลุม โดยไมใหขวดทรายกระเทือน เมื่อทรายหยุดไหลแลวจึงปดลิ้น นําขวดทรายที่
เหลือไปชั่งน้ําหนัก เก็บทรายสะอาดเพื่อใชงานตอไป สวนทรายที่ชื้นหรือสกปรกใหนําไปทําความสะอาด
นําน้ําหนักในตอนหลังหักออกจากน้ําหนักที่ชั่งไดกอนคว่ํากรวย จะไดน้ําหนักของทรายที่ไหลออกไปจาก
ขวดแทนที่ดินในหลุม
• นําน้ําหนักทรายในหลุมที่ไดหารดวยหนวยน้ําหนักของทราย จะไดปริมาตรของหลุมที่ทดสอบ

กรมทางหลวงชนบท

4-12

สํานักบํารุงทาง

• นําน้ําหนักวัสดุชื้นที่ไดจากการขุดหลุมทดสอบขางตนหารดวยปริมาตรของหลุม จะไดหนวย
น้ําหนักชื้นของตัวอยางที่ทําการทดสอบ (Wet Unit Weight of Sample)
• คํานวณหาคาความหนาแนนแหงดวยสมการที่ 4.4
ความหนาแนนแหง = หนวยน้ําหนักชื้นของตัวอยางที่ทําการทดสอบ
1 – [รอยละปริมาณน้ําที่ผสมในตัวอยาง / 100]

(4.4)

อยางไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานสามารถคํานวณหาคารอยละความหนาแนนของ
วัสดุชั้นพื้นทางในสนามโดยอาศัยตาราง ดังแสดงในรูปที่ 4.19
4.1.3.5 การบม
หลังจากบดอัดจนไดความแนนตามรูปแบบและขอกําหนดแลว ใหทําการบมโดยการพนน้ําให
เปยกชื้นติดตอกันนานอยางนอย 7 วัน นับจากวันที่บดทับแลวเสร็จ ดังแสดงในรูปที่ 4.20
4.1.3.6 การตรวจสอบความลึกการขุดไส
ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบความลึกการขุดไสทั้งในระหวางการปฏิบัติงานและภายหลังการบม
ดวยวิธีการดังนี้
• ใชเหล็กแทงวัดความลึกหรือใชตลับเมตรวัดขณะดําเนินการขุดไสเทียบกับผลที่อานจากหนา
จอคอมพิวเตอรแตอรของเครื่องจักรขุดไส เพื่อเปนการสอบเทียบแลวจึงกําหนดเปนคานําไปใชงานตอไป ดัง
แสดงในรูปที่ 4.21
• ทําการเจาะชั้นพื้นทาง (Core Test) ดวยเครื่องเจาะ จะไดตัวอยางที่สามารถตรวจสอบความลึก
ของการขุดไสได ซึ่งตัวอยางที่ไดสามารถนําไปทดสอบหากําลังรับแรงอัด ในกรณีตองการสอบทานซ้ํา เพื่อ
หาคากําลังอัดอีกครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 4.22
4.1.3.7 การตรวจสอบกําลังรับแรงอัด
ในขณะทําการขุดไส ผูควบคุมงานตองเก็บตัวอยางจากทายเครื่องจักรขุดไสทุกพื้นที่ไมนอยกวา 3
ตัวอยาง ตอ 1,500 ตารางเมตร เพื่อนํามาทดสอบหาคากําลังรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength)
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดแบงเปน 2 สวน ดังนี้
• การเก็บตัวอยางวัสดุที่ปรับปรุงคุณภาพแลว
ผูควบคุมงานตองนําตัวอยางจากทายเครื่องจักรขุดไสในขณะทําการขุดไส โดยมีจํานวนไมนอยกวา
3 ตัวอยางตอ 1,500 ตารางเมตร (1 ชุด) มาบดอัดดวยวิธีการทดสอบ Compaction Test แบบสูงกวามาตรฐาน
(Modified Compaction Test) แลวนําไปบรรจุในถุงพลาสติกบมเปนระยะเวลา 7 วัน (รูปที่ 4.23 – 4.26)
กรมทางหลวงชนบท
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ควาหนาแนน
แหงในสนาม
รอยละความแนน
เมื่อเทียบกับการ
ทดสอบความแนน
แบบโมดิฟายด

รูปที่ 4.19 ตารางการคํานวณหารอยละการบดอัดแนนเทียบกับการทดสอบความแนนแบบโมดิฟายด

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 4.20 การบมชั้นพื้นทาง

รูปที่ 4.21 การตรวจสอบความลึกขณะทําการขุดไส

รูปที่ 4.22 ตัวอยางที่เจาะตรวจสอบความหนา

• การทดสอบหากําลังรับแรงอัด
เมื่อบมกอนตัวอยางจนไดอายุครบ 7 วันแลว ใหนําตัวอยางแตละชุดออกจากถุงพลาสติกมาแช
น้ํานานประมาณ 2 ชั่วโมง จึงนํามากดทดสอบดวยวิธีการทดสอบตาม มทช.(ท)303 (รูปที่ 4.27) “วิธีการ
ทดสอบหา Unconfined Compressive Strength ของดิน” โดยอนุโลม ใหไดคากําลังอัดเฉลี่ยของชุดกอน
ตัวอยางตองไมนอยกวาคากําลังอัดตามที่แบบกําหนด ทั้งนี้ยอมใหแทงตัวอยางที่มีกําลังอัดต่ํากวาที่กําหนด
ไวในแบบไดไมเกิน 1 กอน แตตองไมนอยกวารอยละ 85 ของคากําหนด
ถาคากําลังอัดไมได ตามแบบกําหนด ผูควบคุ มงานจะตองทดสอบซ้ําโดยการเจาะเก็บแทง
ตัวอยางชวงที่มีปญหาจํานวน 3 กอน ที่อายุไมเกิน 28 วัน แลวนําตัวอยางไปทดสอบกําลังรับแรงอัดใหม ผล
การทดสอบโดยเฉลี่ยของตัวอยางจะตองไมนอยกวารอยละ 85 ของกําลังรับแรงอัดที่กําหนดไวในแบบ จึงจะ

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 4.23 เก็บตัวอยางที่ปรับปรุงคุณภาพแลว

รูปที่ 4.24 บดอัดตัวอยางวัสดุเปนกอน

รูปที่ 4.25 นํากอนตัวอยางออกจากแบบ

รูปที่ 4.26 บมไวในถุงพลาสติกเปนระยะเวลา 7 วัน

รูปที่ 4.27 การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength Test)

กรมทางหลวงชนบท
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ถือวาการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่โดยผสมปูนซีเมนตในชวงนั้นใชได ทั้งนี้ยอมใหแทงตัวอยางที่มีกําลังอัด
ต่ํากวาที่กําหนดไวในแบบไดไมเกิน 1 กอน แตตองไมนอยกวารอยละ 70 ของคากําหนด ถาผลการทดสอบ
ไมเปนตามที่กําหนดไว ถือวาการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่โดยผสมปูนซีเมนตในชวงนั้นใชไมได ตอง
ดําเนินการกอสรางในชวงนั้นใหม พรอมทั้งดําเนินการเก็บตัวอยางนํามาทดสอบใหมจนกวาจะไดคากําลังอัด
ไมนอยกวาผลการออกแบบ รูปที่ 4.28 แสดงตัวอยางผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดในรูปของตาราง

รูปที่ 4.28 ตารางแสดงผลทดสอบกําลังรับแรงอัด

กรมทางหลวงชนบท
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4.1.4 การดําเนินการกอสรางดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่ (ขั้นตอนที่ 4 ในรูปที่ 4.1)
หลั ง จากดํ า เนิ น การก อ สร า งแปลงทดสอบจนได ผ ลลั พ ธ ต ามข อ กํ า หนดและรู ป แบบแล ว ให
ดําเนินการกอสรางจริงดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่จนแลวเสร็จ ทั้งนี้ผูควบคุมงานตองควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพชั้นพื้นทางที่ปรับปรุงแลวอยางตอเนื่องเฉกเชนเดียวกับการตรวจสอบในการดําเนินงานกอสราง
แปลงทดสอบ โดยที่ชั้นพื้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพแลวจะตองไมมีรอยแตกหรือปรากฏความเสียหายใดๆ
หากพบวาเกิดความเสียหายหรือจุดบกพรองที่จุดใดตองรีบซอมบํารุงใหเรียบรอยตามเดิมโดยเร็ว ตารางที่
4.1 แสดงรายการตรวจสอบและเกณฑขอกําหนดสําหรับคุณภาพชั้นพื้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพแลว
ตารางที่ 4.1 แสดงรายการตรวจสอบตามขอกําหนดตามมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง แบบที่ 11/1/2548
ที่
1
2
3

รายการตรวจสอบ
รอยละปูนซีเมนต
คาความหนาแนน
กําลังรับแรงอัด

เกณฑขอกําหนด
ผสมปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 3.5 โดยน้าํ หนัก
บดอัดแนนไมนอยกวารอยละ 95 ในการทดสอบ Modified Proctor Density
คากําลังรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength) ไมนอยกวาคาที่ได
ออกแบบ และตองไมนอยกวา 17.5 ksc.

4.1.5 งาน Prime Coat (ขั้นตอนที่ 5 ในรูปที่ 4.1)
หลังจากดําเนินการปรับปรุงคุณภาพชั้นพื้นทางและผานการบมจนไดอายุตามขอกําหนด สามารถที่
จะดําเนินงาน Prime Coat ไดทันที หากตองจัดเตรียมพื้นที่ ตรวจสอบวัสดุ เครื่องมืออุปกรณและรถราดยาง
รวมทั้งแผนการจัดการจราจรเพื่อไมใหเกิดปญหาระหวางการทํางาน ตามมาตรฐาน มทช. 225-2545 ซึ่งมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้
4.1.5.1 การจัดเตรียมพื้นที่
• กวาดและเปาฝุนผิวพื้นทางบนแปลงที่จะทําการลาดยาง กรณีที่ผิวพื้นทางเกิดการหลุดรอน เปน
หลุมบอ ขอใหดําเนินการแกไขโดยการปะซอมใหเรียบรอยกอน ดังแสดงในรูปที่ 4.29
• จัดเตรียมแนวในการราดยาง ซึ่งอาจตีเสนดวยสีเพื่อเปนแนวในการวิ่งของรถราดยาง
• ถาผิวหนาของพื้นทางแหงและมีฝุนเกาะใหพรมน้ํา (Spray) บางๆ เล็กนอยกอนราดยาง ดังแสดง
ในรูปที่ 4.30
4.1.5.2 ตรวจสอบยางแอลฟลตและรถราดยาง
ตรวจสอบชนิดของยางแอสฟลตที่ใช โดยดูจากเอกสารการออกแบบ Prime Coat วาเปนยางชนิด
ไหนและใชยางปริมาณเทาไร เปรียบเทียบกับใบสั่งจายผลิตภัณฑ (รูปที่ 4.31) และใบรับรองผลการทดสอบ

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 4.29 การกวาดและเปาฝุนผิวพื้นทาง

รูปที่ 4.30 การพรมน้ํากอนทํา Prime Coat

ผลิตภัณฑที่ใช (รูปที่ 4.32) ซึ่งตองผานการรับรองและตรวจสอบจากหนวยงานราชการที่เชื่อถือได โดยผลที่
ไดตองตรงกับผลิตภัณฑในเอกสารการออกแบบ
ใบสั่งจายผลิตภัณฑ : มีรายละเอียดที่ตองตรวจสอบดังนี้
(1) วัน เดือน ป จะตองอยูในชวงระหวางการดําเนินงานกอสราง
(2) ชื่อและที่อยูผซู ื้อ จะตองตรงกับผูรับจางที่ดําเนินการกอสราง
(3) หนวยงาน และชื่อโครงการ จะตองระบุตรงกับชื่อโครงการกอสรางและหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
โครงการนั้นๆ
(4) ชนิดของยางทีใ่ ช จะตองตรงกับผลิตภัณฑในเอกสารการออกแบบ
(5) ปริมาณยางทีใ่ ช จะตองรวบรวมแลวนํามาเทียบกับปริมาณยางทั้งหมดที่ใชในการกอสรางนั้นๆ
ซึ่งสามารถหาไดจากสมการที่ 4.5
(6) หมายเลขซีล จะตองตรงกับซีลที่ปดมากับผลิตภัณฑ
ปริมาณยางทีใ่ ชทั้งโครงการ (ลิตร) = อัตราการใชยาง (ลิตร/ตร.ม.) x พื้นที่ดําเนินการ (ตร.ม.)

(4.5)

ใบรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ : มีรายละเอียดที่ตองตรวจสอบดังนี้
(1) วัน เดือน ป ทีร่ ับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ จะตองอยูใ นชวงการดําเนินงานตามสัญญาจาง
(2) ตองมีชื่อหนวยงานราชการที่เชื่อถือได พรอมทั้งลงลายชื่อกํากับรับรองผลการทดสอบ
(3) ชนิดของยางทีใ่ ช จะตองตรงกับผลิตภัณฑในเอกสารการออกแบบ
4.1.5.3 ตรวจสอบอัตราการใชยางแอลฟลต
ผูควบคุมงานตองทําการตรวจสอบอัตราการใชยางแอลฟลต โดยการตรวจสอบรถลาดยางและ
อุปกรณ มาตรวัดตางๆ ที่ใชในงาน รายละเอียดการตรวจสอบมีดังนี้
กรมทางหลวงชนบท
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ชื่อและที่อยูของผูผลิต

ชื่อผูรับจาง

ชื่อโครงการและ
หนวนงานที่
รับผิดชอบ
ว/ด/ป
ที่สั่งซื้อ

ชนิดของ
ผลิตภัณฑ
หมายเลขซีลปด
ผลิตภัณฑ

ปริมาณของผลิตภัณฑ

รูปที่ 4.31 ใบสั่งจายผลิตภัณฑ
กรมทางหลวงชนบท

4-20

สํานักบํารุงทาง

ชื่อหนวยงานที่
ตรวจสอบ

ว/ด/ป ที่ตรวจสอบ

ชื่อผูผลิต

ชนิดผลิตภัณฑและผลการตรวจสอบ

ว/ด/ป ที่รับรอง
ผลิตภัณฑ

ลงชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของ
หนวยงานที่ตรวจสอบ

รูปที่ 4.32 ใบรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ

กรมทางหลวงชนบท
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• ตรวจสอบปริมาณยางทีห่ ัวฉีด (nozzle) โดยควบคุมปริมาณยางทีห่ ัวฉีดแตละหัวใหมีความ
แตกตางกันไมเกินรอยละ 15 ขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบปริมาณยางที่หัวฉีดมีดังนี้
(1) ตั้งมาตรวัดเครื่องทายทีต่ ําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง (อานคาเปน ลิตร/นาที)
(2) ใชภาชนะรองรับยางแตละหัวฉีด
(3) เปดเครื่องราดยาง
(4) ชั่งน้ําหนักยางที่ออกจากแตละหัวฉีด แลวหาคาเฉลี่ย ถาหัวฉีดมีปริมาณยางเกินรอยละ 15
ใหทําการแกไขหัวฉีดนั้นๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการอุดตัน หรือลักษณะรองไมเหมือนกับ
หัวฉีดตัวอื่นๆ
• ตรวจสอบปริมาณยางทีใ่ ชโดยเปรียบเทียบกับมาตรวัดเครื่องปมยาง ขั้นตอนปฏิบัติในการ
ตรวจสอบมีดงั นี้
(1) ตั้งมาตรวัดเครื่องทายทีร่ อบ 250 ลิตร/วินาที
(2) ใชภาชนะรองรับยางทุกหัวฉีด
(3) เปดเครื่องปมยางพรอมทั้งจับเวลา
(4) ชั่งน้ําหนักยางทั้งหมดที่ได
(5) สามารถหาปริมาณยางทีใ่ ช ไดจากสมการที่ 4.6 โดยกําหนดใหความหนาแนนของยางมีคา
เทากับ 1 กิโลกรัม/ลิตร
ปริมาณยางทีใ่ ช (ลิตร/นาที) = น้ําหนักยางทั้งหมดที่ใช (ลิตร)
(4.6)
เวลาที่ใช (นาที)
(6) ตั้งมาตรวัดเครื่องทายทีร่ อบ 350 และ 450 ลิตร/วินาที และทําตามขอ (2) - (5) อีกครั้ง
ตามลําดับ
(7) นําปริมาณยางที่คํานวณไดมาวาดเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของ
ยางตามมาตรวัดเทียบกับอัตราการไหลของยางที่ใชจริง
• ตรวจสอบความเร็วของรถราดยางจริงโดยเปรียบเทียบกับมาตรวัดความเร็ว ขั้นตอนปฏิบัติใน
การตรวจสอบมีดังนี้
(1) กําหนดระยะถนนทีจ่ ะทําการตรวจสอบความยาว 300 เมตร
(2) ตั้งมาตรวัดความเร็วรถยางที่ 60 เมตร/นาที
(3) เริ่มใหรถราดยางวิ่งจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุดในระยะทาง 300 เมตร พรอมกับจับเวลาที่ใช
(4) หาอัตราความเร็วของรถราดยางที่ใชจริง ไดจากสมการที่ 4.7
อัตราความเร็วของรถราดยางจริง (เมตร/นาที) =

กรมทางหลวงชนบท
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(5) ตั้งมาตรวัดความเร็วรถยางที่ 90 และ 120 เมตร/นาที และดําเนินทําตามขั้นตอนขอ (3) - (4)
อีกครั้ง ตามลําดับ
(6) นําคาอัตราความเร็วของรถราดยางจริงที่คํานวณไดมาวาดกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
อัตราความเร็วของรถราดยางตามมาตรวัดเทียบกับอัตราความเร็วของรถราดยางตามจริง
• หาคาอัตราการใชยางตามมาตรวัด การตั้งคามาตรวัดเพื่อวัดอัตราการใชยางนั้นสามารถหาได
จากกราฟความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของยางตามมาตรวัดเทียบกับอัตราการไหลของยางทีใ่ ชจริง
โดยที่คาอัตราการใชยางจริงสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 4.8
อัตราการใชยางจริง (ลิตร/นาที) = Q × V × W
โดยที่ Q
V
W

(4.8)

= อัตรายางที่ตองการ (ลิตร/ตร.ม.) ไดมาจากผลการออกแบบ
= คาความเร็วจริงของรถราดยาง (เมตร/นาที)
= ความกวางที่ราดยาง (เมตร)

และเมื่อทราบคาความเร็วจริงของรถราดยางก็สามารถหาคาความเร็วเพื่อตั้งคามาตรวัดของรถราด
ยางได โดยหาจากกราฟความสัมพันธระหวางอัตราความเร็วของรถราดยางตามมาตรวัดเทียบกับอัตรา
ความเร็วของรถราดยางตามจริงเชนเดียวกัน
• ตรวจสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมตามแตชนิดของยางแอสฟลตที่ใชราด
4.1.5.3 การราดยางแอสฟลตโดยวิธีการใชทอพนยาง (Spray bar)
• การราดยางควรราดใหเต็มความกวางถนน หากจําเปนจะราดทีละครึ่งของความกวางหรือทีละ
ชองทางวิ่งก็ได ดังแสดงในรูปที่ 4.33
• บริเวณรอยตอของการราดยาง จะตองตอเนือ่ งกับของเดิมโดยเฉพาะรอยตอตามขวางใหใช
กระดาษแข็งหรือวัสดุที่ไมดดู ซึมกวางไมนอ ยกวา 40 เซนติเมตร ปดผิวยางที่ราดไปแลว
• กรณีใชยาง Cut Back ในการทํา Prime Coat หลังการดําเนินงานใหทําการบม (Curing) ยางไว
เปนระยะเวลา 24 – 48 ชั่วโมง โดยไมใหยวดยานพาหนะวิ่งผาน หากหลังจากพนเวลาที่กําหนดแลวยังมียาง
สวนเกินปรากฏอยูใหใชทรายละเอียดสาดซับยางบางสวนที่เกินใหแหง
• กรณีใชยาง Asphalt Emulsions ในการทํา Prime Coat หลังการดําเนินงานใหทําการบมไว
จนกวาน้ําซึ่งเปนสวนผสมที่อยูใน Emulsion จะระเหยออกไปหมดโดยสามารถสังเกตไดจากการเปลี่ยนสี
ของ Emulsion ซึ่ ง จะเปลี่ ย นจากสี น้ํ า ตาลเข ม เป น สี ดํ า การแยกตั ว นี้ จ ะช า หรื อ เร็ ว ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของ
Emulsions Asphalt การบมจะใชระยะเวลา 3 ชั่วโมงโดยประมาณสําหรับอุณหภูมิทั่วไป ทั้งนี้หามราดยางใน
กรมทางหลวงชนบท
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ขณะที่มีฝนตกเปนอันขาด และเมื่อราดยางเสร็จใหมๆ กอนที่ Emulsion จะระเหยออกไปหมดหากมีฝนตก
มากจะส ง ผลให เ กิ ด การชะล า ง Emulsion บางส ว นออกไป ให ดํ า เนิ น การราดยางเพิ่ ม เติ ม ในส ว นนั้ น
นอกจากนี้หลังการแยกตัวหากยังไมสามารถดําเนินการทําผิวทางไดทันที และมีความจําเปนตองเปดใช
การจราจร ใหใชทรายละเอียดหรือหินฝุนสาดปดทับหนา ซึ่งทรายที่ใชจะตองมีสวนละเอียดผานตะแกรง
เบอร 4 ซึ่งไมมีหญาหรือวัสดุอื่นเจือปน และจะตองไดรับการยินยอมจากผูควบคุมงานเสียกอน

รูปที่ 4.33 การดําเนินงาน Prime Coat

รูปที่ 4.34 ผลการดําเนินงาน Prime coat
กรมทางหลวงชนบท
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ในการดําเนินงาน Prime Coat ทุกครั้ง ผูควบคุมงานตองทําการบันทึกขอมูลการดําเนินงาน พรอม
ทั้งคํานวณหาปริมาณยางแอสฟลตที่ใชทุกครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 4.34 จนกระทั่งการดําเนินงานแลวเสร็จทั้ง
โครงการ โดยผลรวมปริมาณยางแอสฟลตที่ใชทั้งหมดจะตองมีคาเทากับหรือมากกวาปริมาณยางแอสฟลตที่
คํานวณไดจากสมการที่ 4.5
4.1.6 งาน Asphaltic Concrete (ขั้นตอนที่ 6 ในรูปที่ 4.1)
กอนเริ่มการกอสรางชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตควรทําแปลงทดลองในสนามยาวประมาณ 100150 เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงาน ไดแก ตรวจสอบความหนา ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของ
วัสดุที่ใชงาน เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการกอสรางชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตในงานนั้นๆ ทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานผิวทางแบบแอสฟลติกคอนกรีต (มทช. 230-2545) ดวยเหตุนี้งานแอสฟล
ติกคอนกรีตจึงแบงการดําเนินงานแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนแรกเปนการเตรียมวัสดุ เครื่องจักรและ
เครื่องมือ สวนที่สองเปนการกอสรางแปลงทดสอบ และสวนที่สามเปนการกอสรางจริง โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
4.1.6.1 การเตรียมวัสดุ เครื่องจักรและเครื่องมือ มีรายละเอียดขอกําหนดเพื่อควบคุมคุณภาพงาน ดังนี้
• การเตรียมวัสดุ
วัสดุในที่นี้หมายถึง แอสฟลติกคอนกรีต ซึ่งเปนวัสดุผสมระหวางยางแอสฟลตกับวัสดุมวลรวม ใน
กรณีที่ไ มไดร ะบุชนิ ดของแอสฟลต ไ วเ ป นอย างอื่ น ใหใ ช แอสฟลต ซีเมนต AC 60-70 ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรม แอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทางมาตรฐานเลขที่ มอก.851 และตองผานการ
วิเคราะหคุณภาพใหใชไดแลว สําหรับมวลรวมประกอบดวยมวลหยาบ (Coarse Aggregate) และมวล
ละเอียด (Fine Aggregate) กรณีที่มวลละเอียดมีสวนละเอียดไมพอหรือตองการปรับปรุงคุณภาพและความ
เขมแข็งของแอสฟลติกคอนกรีต อาจเพิ่มวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) ดวยก็ได ผูรับจางตองมีโรงงาน
ผสมแอสฟลติกคอนกรีต ตั้งอยูในสายทางที่กอสราง หากจําเปนอาจตั้งอยูนอกสายทาง ภายในระยะเวลา
ขนสง ไมเกิน 2 ชั่วโมง นับจากผสมเสร็จจนถึงปูนลงพื้นถนน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถควบคุมอุณหภูมิของ
สวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต ไดตามที่กําหนด และโรงงานผสมแอสฟลติกคอนกรีตนี้ ตองมีสภาพใชงาน
ไดดีและมีกําลังการผลิต (Capacity) เหมาะสมกับปริมาณงาน
• การเตรียมเครื่องจักร
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนํามาใชงาน จะตองมีสภาพงานใชไดดี โดยจะตองผาน
การตรวจสอบและผู ค วบคุ ม งานอนุ ญ าตให ใ ช ไ ด ในระหว า งการก อ สร า งผู รั บ จ า งจะต อ งบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน
ประกอบดวย
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(1) รถบรรทุก (Haul Truck)
รถบรรทุ ก ที่ นํ า มาใช จ ะต อ งมี จํ า นวนพอเพี ย งกั บ กํ า ลั ง การผลิ ต ของโรงงาน เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง ไมเกินเวลาและอุณหภูมิตามขอกําหนด
(2) เครื่องปู (Paver of Finisher)
เครื่องปูสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต จะตองเปนแบบขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง โดยจะเปนชนิด
ลอเหล็กตีนตะขาบ หรือชนิดลอยางที่มีคุณภาพเทียบเทา มีกําลังมากพอและสามารถควบคุมความเร็วในการ
เคลื่อนที่ไดอยางสม่ําเสมอ ทั้งในขณะที่เคลื่อนตัวไปพรอมกับรถบรรทุกสวนผสมและในขณะเคลื่อนตัวไป
ตามลําพัง เครื่องปูจะตองสามารถปรับความเร็วในการปูไดหลายอัตรา ไดความลาดผิวทาง และไดระดับ
ถูกตองตามรูปแบบอยางเรียบรอย โดยมีลักษณะผิวเรียบสม่ําเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 4.35
(3) เครื่องจักรบดทับ
เครื่ อ งจั ก รบดทั บ ทุ ก ชนิ ด จะต อ งเป น แบบขั บ เคลื่ อ นได ด ว ยตั ว เอง ต อ งมี น้ํ า หนั ก และ
คุณสมบัติอื่นๆ ถูกตองตามที่ไดระบุไวในรายละเอียดที่กําหนดสําหรับเครื่องจักรบดทับแตละชนิด และตอง
มีจํานวนเพียงพอที่จะทําใหการกอสรางดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ไมติดขัดหรือหยุดชะงัก เพื่อใหไดชั้นผิว
ทางแอสฟลติกคอนกรีตที่มีความหนาแนน ความเรียบและคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดไวตามรูปแบบ
จํานวนเครื่องจักรบดทับจะตองประกอบดวย เครื่องจักรชนิดตางๆ ซึ่งตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติ
ใหใชไดจากผูควบคุมงานกอน โดยมีรถบดลอเหล็กชนิด 2 ลอ ไมนอยกวา 1 คัน และรถบดสั่นสะเทือน 1
คัน หรือรถบดลอเหล็กชนิด 2 ลอ ไมนอยกวา 2 คัน ในกรณีที่ไมมีรถบดสั่นสะเทือน และตองมีรถบดลอ
ยาง ไมนอยกวา 3 คัน ดังแสดงในรูปที่ 4.36

รูปที่ 4.35 เครื่องปูสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต

รูปที่ 4.36 เครื่องจักรบดทับ

4.1.6.2 การกอสรางแปลงทดสอบชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
ผูควบคุมงานตองเตรียมพื้นที่ที่จะกอสรางแปลงทดสอบ รายละเอียดขั้นตอนการกอสรางและการ
ตรวจสอบคุณภาพงานมีดังนี้
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• การเตรียมพื้นที่กอสราง
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบพื้นที่ที่จะกอสรางใหสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก โดยการใชเครื่องกวาด
ฝุนทําความสะอาด ถายังมีสิ่งสกปรกที่ไมสามารถกวาดไดก็ใหใชรถน้ําฉีดทําความสะอาดแลวทิ้งไวจนแหง
จากนั้นตรวจสอบยางแอสฟลตที่ไพรมโคท (Prime Coat) ไว วามีการหลุดลอกหรือถูกทิ้งไวนานหรือไม
ทั้งนี้ใหดําเนินการแกไขตามแตกรณีดังนี้
(1) กรณีที่เกิดการหลุดลอก จะตองดําเนินการซอมแซมโดยการลาดยางแอสฟลตที่ใชไพร
มโคท (Prime Coat) ตรงจุดที่เสียหายกอนการปูวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต
(2) กรณีที่ผิวหลุดเสียหายเปนพื้นที่ตอเนื่องมากเกินกวาที่จะซอมใหไดผลดี ใหพิจารณาคราด
(Scarify) พื้นทางหรือไหลทางนั้น แลวบดทับใหมใหไดความแนนตามที่กําหนด แลวทําไพรมโคท (Prime
Coat) ใหมทิ้งไวจนครบกําหนดเวลาบมตัวของแอสฟลตที่ใชทําไพรมโคท (Prime Coat) กอน จึงทําชั้นทาง
แอสฟลติกคอนกรีตทับได
(3) กรณีที่พื้นทางหรือไหลทางที่ทําไพรมโคท (Prime Coat) ทิ้งไวนาน โดยไมไดทําชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตตามชั้นตอนการกอสรางปกติ แตไพรมโคท (Prime Coat) ไมหลุดเสียหายกอนทําชั้นทาง
แอสฟลตคอนกรีตทับ อาจพิจารณาใหทําแท็คโคท (Tack Coat) โดยใหดําเนินการตาม มทช.227 :
มาตรฐานงานแท็คโคท (Tack Coat) ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน
• การวางแนวกอสราง
กอนการกอสรางจะตองวางแนวขอบชั้นทางที่จะปูกอน โดยการใชเชือกขึงวางแนว และยึดติดกับ
พื้นที่ที่จะปูสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหแนน หรือวิธีการกําหนดแนวอื่นใดที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อจะปูชั้นทางแอสฟลติกคอนกรีตชองจราจรแรกของชั้นทางแตละชั้น ทั้งนี้เพื่อใหไดชั้นทางที่ตรงแนว
เรียบรอยตามแบบ
• การตรวจสอบอุณหภูมิของวัสดุ
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบอุณหภูมิของวัสดุแอสฟลติกคอนกรีตหลังจากนําออกจากเครื่องผสม
จะตองมีอุณหภูมิระหวาง 132-170˚C ถามีอุณหภูมิแตกตางจากนี้จะนําวัสดุนั้นไปใชไมได และเมื่อปูลงบน
ผิวทางแลว อุณหภูมิจะตองไมต่ํากวา 120˚C โดยใชอุปกรณเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ (รูปที่ 4.37 และ 4.38)
• การปูวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต
การปูสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต จะตองใชเครื่องปูที่ถูกตองตามที่กําหนดโดยตองผานการ
ตรวจสอบ ตรวจปรับ และอนุญ าตใหใ ช ไ ดแ ลว จากผูค วบคุม งาน การปู สว นผสมแอสฟล ติก คอนกรี ต
จะตองดําเนินการไปโดยตอเนื่องดวยความเร็วการปูที่สม่ําเสมอ ปริมาณสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตที่ออก
จากเตารีดของเครื่องปูจะตองมีปริมาณสม่ําเสมอตลอดความกวางของพื้นที่ที่ปู (รูปที่ 4.39) ในการปู
สวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต ผิวหนาของชั้นทางแอสฟลติกคอนกรีตขณะยังไมไดบดทับจะตองมีความ
เรียบและแนนสม่ําเสมอทั้งทางดานตามขวางและตามยาว โดยไมมีรอยฉีก (Tearing) มีลักษณะที่เปนแอง
(Shoving) มีการแยกตัวของสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต หรือมีลักษณะความเสียหายอื่นๆ ขณะปูหาก
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ปรากฏวามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นใหรีบแกไขในทันที นอกจากนี้หามนําสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีตที่
มีลักษณะจับตัวเปนกอนแข็งมาใชงาน

รูปที่ 4.37 การตรวจวัดอุณหภูมิขณะปูลงบนผิวทาง

รูปที่ 4.38 อุณหภูมิจะตองไมต่ํากวา 120˚C

รูปที่ 4.39 การปูสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีตชั้นผิวทาง
• การบดทับ
หลังจากเครื่องปูไดลงวัสดุแอสฟลติกคอนกรีตบนผิวทางแลว ใหบดทับครั้งแรก ดวยรถบดลอเหล็ก
2 ลอ หรือ 3 ลอ ที่มีน้ําหนัก 8-10 ตัน ดวยความเร็ว 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยบดทับจากขอบถนนเขา
หาศูนยกลางถนน การบดทับครั้งแรกใหบดทับ 2 เที่ยว ทันทีที่การบดทับเที่ยวแรกผานไป และตรวจสอบ
ดวย Straight Edge อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาผิวทางที่ลงไดระดับดี จากนั้นใหบดทับตามดวยรถบดลอ
ยาง หนักประมาณ 10-12 ตัน ดวยความเร็ว 7 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทันที เมื่อแนใจวาผิวทางมีความแนน
ตามตองการแลว ใหบดทับครั้งสุดทายเพื่อลบรอยลอของรถบดลอยาง ดวยรถบดลอเหล็ก (รูปที่ 4.40 และ
4.41)

กรมทางหลวงชนบท

4-28

สํานักบํารุงทาง

รูปที่ 4.40 บดทับครั้งแรกดวยรถบดลอเหล็ก 2 ลอ

รูปที่ 4.41 บดทับตามดวยรถบดลอยาง

สําหรับการบดทับบริเวณรอยตอ ซึ่งแบงเปน 2 ชนิด คือ รอยตอตามขวาง และรอยตอตามยาว ให
ดําเนินการดังนี้
(1) รอยตอตามขวาง (Transverse Joints): ผิวทางที่บดอัดเสร็จในแตละวันจะตองทํารอยตอตาม
ขวาง เพื่อลงผิวทางในวันตอไป รอยตอตามขวางนี้ตองเปนแนวเสนตรง และตั้งไดฉากกับเสนแนวศูนยกลาง
ถนน โดยใชไมสี่เหลี่ยมที่มีความหนาเทากับผิวทางและมีความยาวเทากับความกวางของผิวทาง นํามาวางลง
บนผิวทางกอนจะปูวัสดุแอสฟลติกผานแลวจึงบดทับ กอนทําการปูผิวทางครั้งตอไปใหแกะออกและขุดผิว
ทางสวนที่ตอจากไมออก แลวจึงลงผิวทางตอไปได
(2) รอยตอตามยาว (Longitudinal Joints): จะตองเปนแนวตั้งฉากกับผิวถนนเชนเดียวกับรอยตอ
ตามขวาง การลงผิวทางอีกขางหนึ่งใหลงเกินมาทางดานที่กอสรางแลวประมาณ 5 เซนติเมตร และใชรถ
บดลอเหล็กบดทับที่รอยตอ โดยใหลอรถบดทับเหลี่ยมเขาไปบนผิวทางที่ติดกับรอยตอตามยาวนี้ประมาณ
15 เซนติเมตร บดทับจนกระทั่งรอยตอเรียบและแนนดี จึงมาเริ่มตนบดทับจากขอบเขาหาแนวศูนยกลาง
ของถนนตอไป
• การตรวจสอบความหนา
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบความหนาชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตหลั งจากการปูและบดอัด
เรียบรอยแลว โดยการเจาะเก็บกอนตัวอยาง ทุกๆ ระยะไมเกิน 500 เมตร จํานวน 3 กอน ในแนวตั้งฉากกับ
แนวถนน และกอนตัวอยางจะตองหางกันไมนอยกวา 2.00 เมตร แลวนํามาหาคาเฉลี่ยความหนาซึ่งจะตองได
คาไมนอยกวาที่กําหนดไวในแบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.42 หลังจากเจาะเก็บกอนตัวอยางแลวใหทําการ
ซอมแซมหลุมที่เจาะโดยเริ่มจากการทําความสะอาดหลุมและทําการ Tack Coat กอนที่จะปะซอมดวยแอส
ฟลติ ก คอนกรีตที่ มีอุณ หภู มิไ ม น อยกวา 121OC ใหผิว เรีย บเสมอผิวทางและไดความหนาแนนตามแบบ
กําหนด
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รูปที่ 4.42 เครื่องเจาะตัวอยางแอสฟลติกคอนกรีต
• การตรวจสอบความแนน
หลังจากบดทับชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตเสร็จเรียบรอยแลว ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบ
ความแนนของตัวอยางชั้นทางแอสฟลติกคอนกรีต ซึ่งสามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1: ทําการเก็บตัวอยางสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีตประจําวันที่โรงงานผสมกอน
ขนสงออกไปยังสถานที่กอสรางโดยการสุมตัวอยางจากรถบรรทุกเปนระยะๆ โดยใหไดตัวอยางอยางนอย
8 ตัวอยาง ในแตละวันที่ปฏิบัติงาน แลวนําไปหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อดําเนินการหาคาความแนนโดยวิธี
Marshall ตาม มทช.(ท)607 จากนั้นนําคาความแนนที่ไดจากตัวอยางทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยเปนคาความแนน
ชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตในสนามแตละวัน
วิธีที่ 2: ทําการเจาะเก็บกอนตัวอยางในสนามจํานวน 1 กอนตัวอยางทุก ๆ ระยะทางไม
เกิน 500 เมตร ตอหนึ่งชองจราจร มาทดสอบหาคาความแนนซึ่งจะตองไดคาไมนอยกวารอยละ 98 ของคา
Marshall Density จากผลการออกแบบ ตัวอยางผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 4.4 ขั้นตอนการดําเนินงานมี
รายละเอียดดังนี้
(1) เตรียมกอนตัวอยางแอสฟลติกคอนกรีตที่ไดจากเครื่องเจาะตัวอยางชั้นผิวทางแอสฟล
ติกคอนกรีต โดยขูดเอาวัสดุชั้นพื้นทางที่ติดมากับกอนตัวอยางออกใหมากที่สุด
(2) นํากอนตัวอยางไปชั่งหาน้ําหนักในอากาศ (W1)
(3) นํากอนตัวอยางไปชั่งหาน้ําหนักในน้ํา (W2)
(4) นํากอนตัวอยางที่ชั่งในน้ํามาเช็ดใหแหงแลวนําไปชั่งหาน้ําหนักในอากาศ เปนคา
น้ําหนักอิ่มตัว (W3)
(5) หาปริมาตรของกอนตัวอยาง (V) ไดจากสมการที่ 4.9
V
=
W3 – W2
(4.9)
(6) หาคาความแนนของกอนตัวอยาง (D) ไดจากสมการที่ 4.10
กรมทางหลวงชนบท
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D

=

W1
V

(4.10)

(7) หาเปอรเซ็นตความแนนของกอนตัวอยาง (%D) ไดจากสมการที่ 4.11
%D
โดยที่

D
D Lab

=

D
D Lab

(4.11)

= ความแนนของกอนตัวอยาง
= คา Marshall Density จากผลการออกแบบ

• การตรวจสอบหาอัตราสวนผสมวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต
ผูควบคุมงานตองสุมเก็บตัวอยางแอสฟลติกคอนกรีตในทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน นําไปทดสอบแยก
สวนผสมหาเปอรเซ็นตยางแอสฟลตและปริมาณวัสดุมวลรวม ซึ่งผลที่ไดจะตองสัมพันธกับคาที่ไดจากการ
ออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.45
• การควบคุมการจราจรระหวางการกอสราง
ในระหวางการกอสรางและหลังบดทับชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตใหม จะตองควบคุมไมให
การจราจรผานจนกวาจะเย็นตัวลงมากพอ จนไมเกิดรองรอยบนชั้นผิวทางเมื่อเปดใหการจราจรผานแลว
โดยปกติผิวทางที่บดทับเรียบรอยแลวควรทิ้งไวอยางนอย 16 ชั่วโมง จึงเปดการจราจรได
4.1.6.3 การดําเนินงานกอสรางจริง
หลังจากทําการกอสรางชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตในแปลงทดสอบจนไดคาตามรูปแบบและ
ขอกําหนดแลว ใหดําเนินการกอสรางตอไปจนแลวเสร็จ ทั้งนี้ผูควบคุมงานตองตรวจสอบคุณภาพชั้นผิวทาง
อยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้
• ลักษณะผิว
ชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว จะตองมีผิวที่สม่ําเสมอ ไมปรากฏความ
เสียหาย อันไดแก ผิวหนาหลุดรอน รอยฉีก เปนคลื่นหรือความเสียหายอื่นๆ และจะตองตรวจสอบระดับและ
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รูปที่ 4.44 ตัวอยางผลการทดสอบหาคาความแนนของแอสฟลติกคอนกรีตโดยวิธีแทนที่น้ํา
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รูปที่ 4.45 ผลการทดสอบหาอัตราสวนผสมวัสดุแอสฟลติกคอนกรีต
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ความลาดเอียงใหไดตามแบบ โดยใชไมบรรทัดวัดความเรียบยาว 3.00 เมตร วางทาบบนผิวชั้นพื้นทางตาม
แนวตั้งฉากและแนวขนานกับเสนแนวศูนยกลางถนน ระดับตางกันตองไมเกิน 6 และ 3 เซนติเมตร
ตามลําดับ
• การตรวจสอบรับรองพื้นทาง
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบคุณภาพชั้นพื้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพแลว ใหเปนไปตามรูปแบบและ
ขอกําหนดตามมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง สิ่งตองตรวจสอบและเกณฑขอกําหนด ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงรายการตรวจสอบงานชัน้ ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
ที่
รายการตรวจสอบ
เกณฑขอกําหนด
1
ตรวจสอบความแนน
ไมนอยกวารอยละ 98 ของคา Marshall Density
2
ตรวจสอบหาคาอัตราสวนผสม
ตามเอกสารการออกแบบ
3
ตรวจสอบความหนา
ตามแบบกอสรางกําหนด
4.1.7 งานตีเสนจราจร (ขั้นตอนที่ 7 ในรูปที่ 4.1)
การตีเสนจราจรควรจะดําเนินการหลังกอสรางชั้นผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตไปแลวซักระยะเวลา
หนึ่ง เพื่อใหผิวจราจรที่ปูไวแหงสนิท เสนแบงชองทางจราจรตองมีความคงทนและมีสภาพใชงานไดดีไม
นอยกวา 365 วัน นับจากวันสงมอบงาน หากปรากฏวาเกิดความชํารุดเสียหายหรือสีของเสนลบเลือนไป
กอนกําหนด ผูรับจางจะตองดําเนินการซอมแซมใหแลวเสร็จเรียบรอยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบเหตุ
เปนตนไป โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายตางๆ แตเพียงผูเดียวทั้งสิ้น
ขั้นตอนการตีเสนจราจรแบงเปน 3 สวน คือ การเตรียมวัสดุ เครื่องจักรและเครื่องมือ การเตรียม
พื้นที่ดําเนินงาน และการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดแตละสวนดังนี้
4.1.7.1 การเตรียมวัสดุ เครื่องจักรและเครื่องมือ
ผูควบคุ มงานต องตรวจสอบคุ ณภาพวั สดุ เครื่ องจัก รและเครื่องมือที่ใ ช ใหเ ปนไปตามรูปแบบ
ขอกําหนดและมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางในแบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง ดังนี้
• วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงซึ่งมีคุณสมบัติและอัตราสวนของลูกแกวในสวนผสมไมนอย
กวา 20% โดยน้ําหนัก (รูปที่ 4.46) และมีคุณสมบัติตาม มอก. 542-2530 โดยดูจากใบรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ
• ลูกแกวที่ใชกับวัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง จะตองใสสะอาด ปราศจากสี ลักษณะเปน
ทรงกลม (รูปที่ 4.47) และมีคุณสมบัติตาม มอก. 542-2530 โดยดูจากใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
• น้ํายารองพื้น Primer ตองใชสําหรับงานตีเสนจราจร มีรายละเอียดบอกชัดเจน (รูปที่ 4.48)
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• เครื่ อ งตี เ ส น จราจร ที่ ส ามารถควบคุ ม ความเร็ ว ขณะตี เ ส น จราจรตามแนวยาวได แ ละต อ ง
ประกอบดวยอุปกรณที่มีความสามารถในการทํางานไดดี และตองสามารถปรับแตงใหตีเสนจราจรขนาด
ตั้งแต 10-30 เซนติเมตร ยาว 3.00 เมตร สามารถเวนระยะของเสนไดแมนยําตามที่กําหนด ขอบของเสน
ตองคมและมีความหนาสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ของเสน (รูปที่ 4.49)
• เครื่องพนหรือโรยลูกแกว ตองสามารถควบคุมใหเกาะฝงและกระจายบนเสนจราจรอยาง
สม่ําเสมอ (รูปที่ 4.50)
• หมอตมกวนวัสดุเทอรโมพลาสติกเพื่อใหไดความรอนและใหสวนผสมตางๆ ละลายเขาเปนเนื้อ
เดียวกันอยางสม่ําเสมอโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิของวัสดุใหอยูในระดับใชงานไดอยางปลอดภัย และ
ปองกันมิใหวัสดุไหม สามารถตมไดในคราวเดียวกันไมนอยกวา 400 กิโลกรัม สําหรับเครื่องพนแบบพน
และ 100 กิโลกรัม สําหรับเครื่องพนแบบปาดลาก (รูปที่ 4.51)
• เครื่องพนวัสดุเชื่อมประสานสามารถพนวัสดุเชื่อมประสานกระจายลงบนผิวจราจร ในอัตราที่
เหมาะสมและตองสามารถควบคุมแนวพื้นที่ที่ตองการไดโดยสม่ําเสมอ หามใชวิธีทาหรือราด
4.1.7.2 การเตรียมงาน
ผูควบคุมงานตองจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• การเตรียมผิวทาง
ผูควบคุมงานตองจัดเตรียมผิวจราจรที่จะทําการตีเสนหรือเครื่องหมายจราจรใหสะอาดและแหง ไม
ทําบนผิวที่สกปรก มีฝุนจับ หรือมีสิ่งแปลกปลอมอื่นใด และตองไมลงทับไปบนวัสดุจราจรเดิมที่ชํารุด
หากมีความจําเปนตองลงวัสดุรองพื้น ตองใชวิธีพนเพื่อใหวัสดุติดแนนกับผิวจราจรอยางสม่ําเสมอ โดยไม
กอใหเกิดการเยิ้มตัวและเปลี่ยนสีเดิม สารวัสดุรองพื้นดังกลาวตองสอดคลองกับวัสดุจราจรและผิวจราจรที่
จะทํางาน รวมทั้งปริมาณที่จะใชตองเหมาะสม ในกรณีที่เครื่องหมายจราจรเดิมอยูในแนวหรือรูปแบบที่
ถูกตองกับเครื่องหมายจราจรที่จะทําขึ้นใหม ใหทําการลบเครื่องหมายจราจรเดิมออกโดยใชเครื่องจักรกล
หรือวิธีการที่เหมาะสม
• การเตรียมวัสดุ
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบการหลอมตัวของวัสดุ เพื่อปองกันมิใหสีผิดเพี้ยนหรือเกิดการแตกเปราะ
ของเทอรโมพลาสติกเนื่องจากใหความรอนสูงเกินกวาที่ผูผลิตกําหนดไว ตองใชวัสดุเทอรโมพลาสติกให
เพียงพอกับความรอนในเตาตมที่มีการกวนอยูตลอดเวลา และจะตองไมใหความรอนสูงกวาที่ผูผลิตกําหนด
ไว ไ ม ว า ขณะใดๆ เมื่ อ วั ส ดุ เ หลวแล ว จะต อ งรี บ ใช ทั น ที ห า มมิ ใ ห นํ า เทอร โ มพลาสติ ก ที่ มี ส ว นของ
ไฮโดรคารบอนเรซินหลอมเหลวอยูนานเกิน 6 ชั่วโมงมาใชงาน
4.1.7.3 การดําเนินงาน
• ผูควบคุมงานตองวางแนวเสนจราจร ความกวางของเสนจราจรและตรวจชนิดของเสนวาเปน
แบบเสนเดี่ยวหรือเสนคู รวมทั้งการกําหนดตําแหนงของเสนจราจรวาชวงไหนจะเปนเสนทึบหรือเสนประ
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 4.46 สีเทอรโมพลาสติก

รูปที่ 4.47 ลูกแกวที่ใชกับสีเทอรโมพลาสติก

รูปที่ 4.48 น้ํายารองพื้น Primer

รูปที่ 4.49 เครื่องตีเสนจราจร

รูปที่ 4.50 เครื่องโรยลูกแกวติดอยูกับเครื่องตีเสน
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รูปที่ 4.52 แสดงตัวอยางใบรับรองผลิตภัณฑวัสดุสีเทอรโมพลาสติก
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รูปที่ 4.53 แสดงตัวอยางใบรับรองผลิตภัณฑลูกแกวทีใ่ ชกับวัสดุสีเทอรโมพลาสติก
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ทั้งนี้ใหเปนไปตามรูปแบบและแบบมาตรฐานงานซอมบํารุงทาง โดยมีปริมาณงานไมนอยกวารูปแบบ
กําหนด
• เมื่อกําหนดตําแหนงแลว ใหทําความสะอาดผิวจราจรกอนแลวจึงพนน้ํายารองพื้น Primer ดวย
เครื่องพนวัสดุเชื่อมประสาน จากนั้นจึงทําการตีเสนแบงชองจราจร (รูปที่ 4.54)
• ผูควบคุมงานตองตรวจสอบความหนาของเครื่องหมายจราจรเมื่อแหง จะตองหนาไมนอยกวา 3
มิลลิเมตร ทั้งนี้กอนจะเริ่มงานตองทําการทดลองตีเสนในแปลงทดลอง เพื่อใหไดอัตราวัสดุที่พนหรือปาด
ลากและความเร็วของเครื่องจักรกลมีความสัมพันธกันจนไดความหนาตามที่กําหนด โดยใชแผนโลหะผิว
เรียบวางรับในแนวที่เครื่องตีเสนจะผาน เมื่อพนหรือปาดลากวัสดุไปบนแผนโลหะนั้น แลวใหนํามาวัด
ความหนาของเครื่องหมายจราจรนั้นๆ เพื่อนําผลการทดลองนี้ไปใชปฏิบัติการในการทํางานจริง ในระหวาง
การปฏิบัติงานใหมีการตรวจวัดความหนาของเครื่องหมายจราจร ในปริมาณงานที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
ตอ 1 ครั้ง โดยใชแผนโลหะผิวเรียบวางรับในแนวที่เครื่องตีเสนจะผาน เมื่อพนหรือปาดลากวัสดุไปบนแผน
โลหะนั้นแลวใหนํามาวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรนั้นๆ (รูปที่ 4.55)

รูปที่ 4.54 พนน้ํายารองพื้น Primer ดวยเครื่องพน

รูปที่ 4.55 ตีเสนบนแผนเหล็กตรวจวัดความหนา

ผูควบคุมงานตองตรวจสอบปริมาณลูกแกวใหไดอัตราสวน 400-500 กรัมตอตารางเมตรโดยการใชวัสดุรอง
ลูกแกวที่พนหรือโรยลูกแกวจากเครื่อง เปนระยะทาง 10 เมตร ในกรณีตีเสนจราจรกวาง 10 เซนติเมตร และ
6 เมตร ในกรณีตีเสนจราจรกวาง 15 เซนติเมตร จากนัน้ นําลูกแกวไปชั่งหาน้ําหนัก (รูปที่ 4.56)
4.1.8 งานจราจรสงเคราะห (ขั้นตอนที่ 8 ในรูปที่ 4.1)
• งานจราจรสงเคราะห มี ห ลายอย า งแต โดยทั่ ว ไปที่พ บในแบบก อ สร า ง ได แ ก งานป ายและ
เครื่องหมายจราจร งานหลักกันโคง งานหลักกิโลเมตร งานหลักเขตทาง งานหลักเขตทาง งานสัญญาณไฟ
กระพริบ งานปุมสะทอนแสง งาน Guard Rail งาน Timber barricade เปนตน ผูควบคุมตองทําการตรวจสอบ

กรมทางหลวงชนบท
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คุณภาพวัสดุ วิธีการติดตั้งและตําแหนงติดตั้งใหเปนไปตามรูปแบบและแบบมาตรฐานงานซอมบํารุงทาง ซึ่ง
งานจราจรสงเคราะหแบงไดเปน 2 แบบ คือ การปรับปรุง และการติดตั้งใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 4.56 ตรวจสอบปริมาณลูกแกว
• การปรับปรุง
ในการปรับปรุงงานจราจรสงเคราะหขึ้นอยูกับความชํารุดเสียหายหรือเสื่อมโสมของปายและ
เครื่องหมายจราจรตางๆ ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไป ไดแก การทาสีใหม การทําฐานโครงสรางใหม หรือ
ทดแทนในกรณีที่ไมสามารถซอมแซมไดบางสวน เปนตน ทั้งนี้ตองควบคุมใหเปนไปตามรูปแบบและ
แบบมาตรฐานงานซอมบํารุงทาง
• การติดตั้งใหม
(1) ผู ค วบคุ ม งานต อ งตรวจสอบและกํ า หนดตํ า แหน ง ในการติ ด ตั้ ง ให ถู ก ต อ งตามหลั ก
วิศวกรรม รูปแบบและแบบมาตรฐานงานซอมบํารุงทาง
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุใหเปนไปตาม มอก. หรือ แบบมาตรฐานงานซอมบํารุงทาง
กําหนดไว โดยการตรวจดูที่วัสดุหรือเอกสารรับรองผลิตภัณฑ
(3) ทําการติดตั้งใหเปนไปตามรูปแบบและขอกําหนดมาตรฐานงานซอมบํารุงทาง ตามแตละ
ชนิดของงาน

กรมทางหลวงชนบท
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บทที่ 5: เอกสารการควบคุมงาน
บทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของ “เอกสาร” ที่ผูควบคุมงานตองรวบรวมและจัดทําขึ้นกอนดําเนินการ
กอสราง ระหวางดําเนินการกอสราง และหลังดําเนินการกอสราง (รูปที่ 5.1) ใหถูกตองและครบถวน

1

2

การปฏิบตั ิงาน

เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

กอนดําเนินการ

- สัญญาจาง
- เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงาน
- คําสั่งรายงานตัวผูอํานวยการสํานักในเขตพื้นที่
กอสราง

ผูวาจาง

ขณะดําเนินการ

- หนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการ, หนังสือ
แตงตั้งบุคคลากรและเครื่องจักร
- หนังสือขออนุมัติแผนงานกอสราง
- หนังสือนําสงวัสดุตรวจสอบและออกแบบ
- ใบแจงขออนุญาตทํางานประจําวัน
- หนังสือสงมอบงานและขอเบิกจายเงิน
บันทึกอนุมัติเดินทาง
บันทึกรายงานตรวจสอบสถานที่กอสราง
หนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บันทึกการรายงานผลการดําเนินงาน (ประจําวัน
, ประจําสัปดาห และประจําเดือน)
- บันทึกตรวจรับงานกอสราง
- บันทึกรายงานตรวจการจางและใบรับรองผล
การปฏิบัติการจาง
- เอกสารบรรยายประกอบการตรวจการจาง
-

3

หลังดําเนินการ

- บันทึกขอกลับมาปฏิบัติราชการที่สํานัก
- บันทึกรายงานแลวเสร็จโครงการ

ผูรับจาง

ผูควบคุมงาน

ผูควบคุมงาน

รูปที่ 5.1 เอกสารที่ใชในการควบคุมงานกอสรางและผูรับผิดชอบ
กรมทางหลวงชนบท
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5.1 เอกสารที่รวบรวมและจัดทําขึ้นกอนเขาดําเนินการกอสราง
เอกสารที่ตองรวบรวมและจัดทํากอนเขาดําเนินการ ประกอบดวย สัญญาจาง เอกสารอันเปนสวน
หนึ่งของสัญญาจาง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน และคําสั่งรางานตัวตอ
ผูอํานวยการสํานักในเขตพื้นที่กอสราง เอกสารตางๆเหลานี้จะจัดทําขึ้นโดย “ผูวาจาง” ซึ่งมีรายละเอียดและ
รูปแบบดังตอไปนี้
5.1.1 สัญญาจาง
สัญญาจาง (รูปที่ 5.2) เปนขอตกลงในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานราชการหรือที่เรียกวา “ผูวา
จาง” กับบริษัท/หางหุนสวนซึ่งเปนนิติบุคคลหรือที่เรียกวา “ผูรับจาง” โดยในสัญญาจางจะระบุถึงคูสัญญา
ขอตกลงวาจาง คาจางและการจายเงิน กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ความรับผิดชอบในการชํารุดบกพรองของงานจาง คาปรับ และสิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา เปน
ตน
5.1.2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง คือ เอกสารแนบทายสัญญาจาง ซึ่งประกอบดวย แบบ
กอสราง แบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทางฉบับปจจุบัน แบบมาตรฐานทางหลวงชนบทฉบับปจจุบัน สรุป
ประมาณราคา บันทึกประเมินราคา และประกาศประกวดราคา โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
แบบกอสราง : สําหรับแบบงานซอมบํารุงทางดวยวิธีหมุนเวียนชั้นทางเดิมมาใชงานใหม จะมีอยู
ดวยกัน 3 แผน คือ
- ปกแบบงานซอมสรางผิวทางแอสฟลติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) ซึ่งจะระบุสายทางที่ตั้งโครงการ ระยะทางดําเนินการ และหนวยงาน
ดําเนินการ
- แผนที่ สังเขปสายทางที่ตั้ งโครงการ รายละเอียดการซอมฯ ตํ าแหน งการซ อม และ
สารบัญแบบ
- รูปตัดตามขวาง และบัญชีแสดงปริมาณงาน
แบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทางฉบับปจจุบัน : คือ แบบมาตรฐานที่ใชประกอบการซอมบํารุงถนน
ที่รวบรวมโดยสํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท (รูปที่ 5.3)
แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ฉบับปจจุบัน : แบบมาตรฐานที่กลาวถึงมาตรฐานงานทางที่กอสรางใหมที่
รวบรวมโดยสํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีเนื้อหาบางสวนตองนํามาอางอิงในการซอม
บํารุงฯ (รูปที่ 5.4)
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 5.2 สัญญาจาง

รูปที่ 5.3 แบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท

รูปที่ 5.4 แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท
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รายละเอียดงวดงาน : คือ เอกสารกําหนดเงื่อนไขวิธีการจายเงินใหแกผูรับจาง โดยจะดําเนินการ
แบ งจ า ยเงิ น เป น งวดๆ ตามปริ ม าณงาน ในแตล ะงวดจะมี ก ารกํ า หนดวั น ดํา เนิ น การแล ว เสร็ จ เมื่ อ รวม
ระยะเวลาทุกงวดเขาดวยกันจะเทากับกําหนดวันแลวเสร็จที่ระบุไวในสัญญาจาง (รูปที่ 5.5)
สรุปประมาณราคา : เปนชุดเอกสารที่ประกอบดวย ใบสรุปประมาณราคา (ปร.5) ใบรายละเอียดประมาณ
ราคา (ปร.4) และขอมูลประกอบประมาณราคา (รูปที่ 5.6 และ 5.7)
บันทึกประเมินราคา : คือ เอกสารที่ผูรับจางตกลงราคาคางานแตละรายการกับคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา โดยแสดงปริมาณงาน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาคางานรวม (รูปที่ 5.8)
ประกาศประกวดราคา : คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคา (รูปที่ 5.9)
5.1.3

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน
คือ เอกสารที่บงบอกวาคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานคือบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ซึ่งเมื่อ
ผูควบคุมงานไดรับการแตงตั้งแลว ใหไปรายงานตัวกับประธานและคณะกรรมการตรวจการจางเพื่ออธิบาย
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจาง และรับทราบนโยบายเพิ่มเติมสําหรับนําไปปฏิบัติ (รูปที่ 5.10)
สรุปประมาณราคาคาบํารุงรักษาทาง
สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550
ประเภทงาน
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
เจาของโครงการ
สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง
รหัสสายทาง
อด.4016
ชื่อสายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บานโนนอุดม
สถานที่ตงั้
ระยะทาง
อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
33.793
กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง
กวาง
CS
6.00
เมตร
ชนิดไหลทาง
CS
กวาง
0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทางดําเนินการซอมสราง ฯ
5.000
กม. ผิวทางกวาง
6.00- 8.00 เมตร
ชวง กม. 12+000 ถึง กม. 17+000

ที่
รายการ
1 คางานตนทุนงานทาง

Factor F รวมคางานกอสราง
รวมคางานตนทุน
หมายเหตุ
12,972,155.38
1.2720
16,500,581.64 Factor F
- เงินลวงหนาจาย

15.0%

- ดอกเบี้ยเงินกู

7.0%

- เงินประกันผลงานหัก

0.0%

- พื้นที่ ฝนตกปกติ

สรุป รวมเปนคากอสราง
คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ
(สิบหกลานหาแสนบาทถวน)
ระยะทางดําเนินการ
เฉลี่ยราคา กม.ละ

16,500,581.64
16,500,000.00
5.000
กม.
3,300,000.00 บาท

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ประมาณราคา…………………………………………..
( นายธนิต วิทยเมธ ) นายชางโยธา 6
ตรวจ…………………………………………….
( นายวิศว รัตนโชติ )
ผูอาํ นวยการกลุมอํานวยความปลอดภัย
เห็นชอบ ……………………………………………….
( นายเทียม เจนงามกุล )
ผูอ าํ นวยการสํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง

รูปที่ 5.5 รายละเอียดงวดงาน
กรมทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ) ............................................. ประธานกรรมการฯ
(
)
(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการ ฯ
(
)
(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการ ฯ
(
)

รูปที่ 5.6 ใบสรุปประมาณราคา (ปร.5)
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รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง
ที่

อด.4016
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
รายการ

1 งานปรับปรุงโครงสรางทาง
1.1 Pavement In-Place Recycling
1.2 งาน Benching
1.3 งานดินตัด
1.4 งานดินถม (จากการขนสง)
1.5 งานทรายถม
1.6 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแนน)
1.7 หินคลุกปรับระดับ
1.8 หินคลุกบดอัดแนน
1.9 Deep Patch
2 งานผิวทาง
2.1 Prime Coat
2.2 Tack Coat
2.3 ผิว Asphaltic Concrete
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)
3 งานผิวไหลทาง
3.1 Prime Coat
3.2 Tack Coat
3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)
3.5 ผิวลูกรัง
4 งานตีเสนจราจร
4.1 สีเทอรโมพลาสติก
4.2 Rumble Strips
4.3 ทางมาลาย

ยอดยกไป

รายละเอียดการประมาณราคา
ชื่อสายทาง
แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บานโนนอุดม
ระยะทาง
5.000 กม.
จํานวน หนวย
จํานวนเงิน
ราคาวัสดุ-คาแรง-ตอหนวย
วัสดุ
คาแรง
รวม
(บาท)
39,840
1,720
750

ตร.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

667.50
-

34.16
22.54
176.33
229.69
318.66
65.01
-

84.84
34.16
22.54
176.33
229.69
318.66
732.51
179.40

3,380,021.38
1,259,917.20
134,550.00

29,880 ตร.ม.
- ตร.ม.

10.51
-

5.87
-

16.38
-

489,434.40
-

29,880 ตร.ม.
- ตร.ม.

150.58
-

11.24
-

161.82
-

4,835,181.60
-

10.51

163,144.80

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ลบ.ม.

150.58
-

5.87
11.24
-

16.38
161.82
-

1,800 ตร.ม.
15.6 ตร.ม.
- แหง

226.00
-

20.00
-

246.00
398.00
-

9,960
9,960
-

(เอกสารหมายเลข 3)

บันทึกการประเมินราคาแตละรายการ หลังจากตอรองราคายอดรวม
บันทึกการประเมินราคาฉบับนี้ ทําขึ้นที่ กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่
ธันวาคม 2550
ระหวาง หางหุนสวนจํากัด กิจรุงเรืองกอสราง กับคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของโครงการจางเหมา ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
ถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บานโนนอุดม อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งทาง หางหุนสวนจํากัด กิจรุง เรืองกอสราง กับคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ไดตกลงราคาตามรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ

ลําดับ
รายการ
ที่
1
งานปรับปรุงโครงสรางทาง
1.1 Pavement In - Place Recycling
1.2 หินคลุกปรับระดับ
1.3 Deep patch
4
งานผิวทาง Asphaltic Concrete
2.1 Prime Coat
2.2 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
9
งานผิวไหลทาง Asphaltic Concrete
3.1 Prime Coat
3.2 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
16 งานตีเสนจราจร
4.1 สีเทอรโมพลาสติก
4.2 Rumble Strips
25 งานจราจรสงเคราะห
5.1 งานติดตั้ง
5.1.1 งานปายและเครื่องหมายจราจร
5.1.2 หลักแนวโคง คสล.
5.1.3 หลักกิโลเมตร
5.1.4 Guard Rail บริเวณทางโคง
5.1.5 Guard Rail บริเวณคอสะพาน
5.1.6 ติดตัง้ ปุมสะทอนแสง (2 หนา)
5.1.7 ติดตัง้ สัญญาณไฟกระพริบ
5.1.8 ติดตัง้ ปายจราจรระหวางการกอสราง
5.1.9 ปรับปรุงสะพาน คสล. (ทาสีใหมทั้งหมด)

1,611,727.20
-

ราคา/หนวย
(บาท)

รวมเปนเงิน
(บาท)

หนวย

ปริมาณ

ตร.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

39,840.00
1,720.00
750.00

84.84
732.51
179.40

3,380,025.60
1,259,917.20
134,550.00

ตร.ม.
ตร.ม.

29,880.00
29,880.00

16.38
161.82

489,434.40
4,835,181.60

ตร.ม.
ตร.ม.

9,960.00
9,960.00

16.38
161.82

ตร.ม.
ตร.ม.

1,800.00
15.60

246.00
398.00

163,144.80
1,611,727.20
442,800.00
6,208.80

ชุด
หลัก
หลัก
เมตร
เมตร
ปุม
แหง
ชุด
แหง

1,156.00
38.00
6.00
240.00
64.00
30.00
4.00
1.00
2.00

เหมารวม
440.00
1,510.00
1,320.00
1,410.00
215.00
12,300.00
30,000.00
4,200.00

122,300.00
16,720.00
9,060.00
316,800.00
90,240.00
6,450.00
49,200.00
30,000.00
8,400.00

หมายเหตุ

12,972,159.60
3,477,840.40
16,450,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
คาอํานวยการ, กําไรและภาษี
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

/เอกสาร...

(สิบหกลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน)

-2-

442,800.00 15 ซม.
6,208.80
-

เอกสารบันทึกการประเมินราคาฉบับนี้ ทําขึ้นเปน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทั้ง 2 ฝาย
ไดอานและเขาใจขอความโดยตลอด จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)..................................................................
(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการ
(
)
(นายเจริญศักดิ์ อัศวยุทธพล) ดําเนินการประมูลฯ
ผูเสนอราคาหรือผูมีอํานาจ
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(นายลัทธวุฒิ สุขจุล)
(นายไพรัช พงษชู)
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(นางธันฐกรณ รืน
่ กฤษรักษ)
(นางกัญญานี เกตุอาภรณ)
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
ลงชื่อ)........................................................ผูชวยเลขานุการ
(นางสาวลาวัณย ชวาลาทิพย) และเลขานุการ
(นางสาวณัฏฐพร ลี้ชม)

12,322,985.38

รูปที่ 5.7 ใบรายละเอียดประมาณราคา (ปร.4)

รูปที่ 5.8 บันทึกประเมินราคา

รูปที่ 5.9 ประกาศประกวดราคา
กรมทางหลวงชนบท
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5.1.4 คําสั่งรายงานตัวผูอํานวยการสํานักฯ ในเขตพื้นที่กอสราง
คือ เอกสารรายงานตั ว ของผู ค วบคุ ม งานต อ ผู อํา นวยการสํ านั ก ทางหลวงชนบทฯ ในเขตพื้ น ที่
กอสราง เพื่ อที่ จ ะแจ ง ให ทราบถึงการดํา เนินโครงการที่จ ะมีขึ้น ภายในเขตพื้ น ที่ที่รับผิดชอบ พรอมทั้ง
รับทราบนโยบายเพิ่มเติม

รูปที่ 5.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง
และผูควบคุมงาน

รูปที่ 5.11 คําสั่งรายงานตัวผูอํานวยการสํานักฯ ใน
เขตพื้นที่กอสราง

5.2 เอกสารที่รวบรวมและจัดทําขึ้นขณะเขาดําเนินการกอสราง
เอกสารที่ตองรวบรวมและจัดทําขณะเขาดําเนินการ ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ผูรับจางจัดทํา
ขึ้นและรวบรวมโดยผูควบคุมงานเพื่อรายงานตอผูวาจาง และสวนที่ผูควบคุมจัดทําขึ้นและรวบรวมเพื่อ
รายงานตอผูวาจาง
5.2.1 เอกสารที่ผูรับจางจัดทําขึ้นและรวบรวมโดยผูควบคุมงานเพื่อรายงานตอผูวาจาง
เอกสารที่ผูรับจางจัดทําขึ้นและรวบรวมโดยผูควบคุมงานเพื่อรายงานตอผูวาจาง ประกอบดวย
หนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการ หนังสือแตงตั้งบุคลากรและเครื่องจักร หนังสือขออนุมัติแผนงานกอสราง
หนังสือนําสงวัสดุตรวจสอบและออกแบบ หนังสือขออนุญาตทํางานประจําวัน และหนังสือสงมอบงานและ
ขอเบิกจายเงิน โดยรายละเอียดของเอกสารแตละประเภทมีดังนี้
กรมทางหลวงชนบท
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หนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการ หนังสือแตงตั้งบุคคลกรและเครื่องจักร : คือ หนังสือที่บริษัท หรือ
นิติบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหดําเนินการในโครงการจัดทําขึ้นเพื่อขออนุญาตเขาดําเนินการในพื้นที่ พรอม
ทั้งแจงรายนามวิศวกรที่เปนตัวแทนเต็มเวลาในการปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานจนแลวเสร็จโครงการ (รูปที่
5.12)
หนังสือขออนุมัติแผนงานกอสราง : คือ หนังสือที่บริษัท หรือนิติบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกให
ดําเนินการในโครงการจัดทําขึ้นเพื่อขออนุมัติในแผนงานดําเนินการกอสรางที่วางไว ผูควบคุมงานมีหนาที่
ตองตรวจสอบเวลา-ปริมาณงาน ของแผนงานที่เสนอใหสอดคลองกับมาตรฐานงานกอสราง กอนที่จะสงขอ
ความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักฯ ตอไป (รูปที่ 5.13 และ รูปที่ 5.14)
หนังสือนําสงวัสดุตรวจสอบ และออกแบบ : คือ หนังสือที่บริษัท หรือนิติบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
ใหดําเนินการในโครงการจัดทําขึ้นเพื่อนําสงวัสดุและ Job Mix Design ใหกับผูวาจางเพื่อนําไปตรวจสอบวา
ตรงตามที่แบบกอสรางกําหนดไวหรือไม หากการตรวจสอบพบวาวัสดุที่นําสงไมเปนไปตามที่กําหนด ผู
ควบคุมสามารถที่จะสั่งหยุดดําเนินการใดๆ จนกวาจะไดวัสดุที่ถูกตองตามแบบ (รูปที่ 5.15)

รูปที่ 5.12 หนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการ
หนังสือแตงตั้งบุคคลกรและเครื่องจักร

กรมทางหลวงชนบท

รูปที่ 5.13 หนังสือขออนุมัติแผนงานกอสราง
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รูปที่ 5.14 แผนงานกอสราง

รูปที่ 5.15 หนังสือนําสงวัสดุตรวจสอบ และออกแบบ
หนังสือขออนุญาตทํางานประจําวัน : คือ หนังสือที่ตัวแทนเต็มเวลาของบริษัท หรือวิศวกรโครงการ
ของบริษัทจั ดทําขึ้นเพื่ อแจงใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบวา ในแตละวัน จะมีก ารปฏิบัติงานอะไร
ตําแหนงไหน จํานวนคนงานและเครื่องจักรที่ใชดําเนินงานเทาไร (รูปที่ 5.16)

กรมทางหลวงชนบท
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หนังสือสงมอบงานและขอเบิกจายเงิน : คือ หนังสือที่บริษัท หรือนิติบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกให
ดําเนินการในโครงการ จัดทําขึ้นถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจาง (ผานผูควบคุมงาน) เมื่อดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จตามงวดงานที่กําหนดไวในสัญญาจาง โดยตองมีความเห็นของวิศวกรประจําโครงการฯ ได
ตรวจสอบความถูกตองของงานวาเปนไปตามรูปแบบและรายการแลว พรอมทั้งมีการลงนามของผูมีแทนที่มี
อํานาจของบริษัท (รูปที่ 5.17)

รูปที่ 5.16 หนังสือขออนุญาตทํางานประจําวัน

รูปที่ 5.17 หนังสือสงมอบงานและขอเบิกจายเงิน
กรมทางหลวงชนบท
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5.2.2 เอกสารที่ผูควบคุมจัดทําขึ้นและรวบรวมเพื่อรายงานตอผูวาจาง
เอกสารที่ผูควบคุมงานจัดทําขึ้นและรวบรวมเพื่อรายงานตอผูวาจาง ประกอบดวย บันทึกอนุมัติ
เดินทาง บันทึกรายงานตรวจสอบสถานที่กอสราง หนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น บันทึกรายงาน
ผลการดําเนินงาน (ประจําวัน ประจําสัปดาห และประจําเดือน) บันทึกตรวจรับงานกอสราง รายงานตรวจ
การจางและใบรับรองผลการปฏิบัติการจาง และเอกสารบรรยายประกอบการตรวจการจาง โดยรายละเอียด
ของเอกสารแตละประเภทมีดังนี้
บันทึกอนุมัติเดินทาง : คือ หนังสือที่ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําขึ้นเพื่อขออนุมัติเดินทาง
ไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับคําสั่ง (รูปที่ 5.18)
บันทึกรายงานตรวจสอบสถานที่กอสราง : คือ หนังสือที่ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําขึ้นเพื่อ
รายงานตอสํานักฯ และประธานคณะกรรมการตรวจการจางทราบวาสถานที่กอสรางถูกตองตรงตามรูปแบบ
และรายการประกอบสัญญาจางทุกประการหรือไม หากรายการใดมีความคลาดเคลื่อนใหดําเนินการขอความ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรูปแบบทันที (รูปที่ 5.19)
หนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น : คือ หนังสือที่ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําขึ้นเพื่อ
แจงใหทองถิ่นทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่กําลังจะดําเนินการ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ดวย (รูปที่ 5.20)
บันทึกรายงานผลการดําเนินงาน (ประจําวัน,ประจําสัปดาหและประจําเดือน) : คือ หนังสือที่ผูควบคุม
งานที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําขึ้นนับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการในสัญญา โดยจะจดบันทึกรายละเอียดของงานที่
ปฏิบัติประจําวัน และสรุปผลการดําเนินงานประจําสัปดาห และประจําเดือน แลวจัดสงสํานักฯ เปนประจํา
ทุกเดือน (รูปที่ 5.21, 5.22, และ 5.23)
บันทึกตรวจรับงานกอสราง : คือ หนังสือที่ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําขึ้นหลังจากที่ผู
รับจางแจงผลการดําเนินงานแลวเสร็จ และผูควบคุมงานไดตรวจสอบความถูกตองของงานเรียบรอยแลว โดย
เปนหนังสือรายงานผูอํานวยการสํานักฯ (ผาน ผอ. กลุมบํารุงทาง) ถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อ
นัดวันและเวลาตรวจรับงานกอสราง พรอมทั้งจัดสงสําเนาใหกับคณะกรรมการตรวจการจางทุกทานและ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ (รูปที่ 5.24)
รายงานตรวจการจางและใบรับรองผลการปฏิบัติการจาง : คือ หนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลการ
ตรวจรับงาน โดยการลงนามทายหนังสือ (รูปที่ 5.25 และ 5.26)

กรมทางหลวงชนบท
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เอกสารบรรยายประกอบการตรวจการจาง : คือ หนังสือที่ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําขึ้น
เพื่อใชประกอบการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อประธานและคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน
โดยเอกสารตองมีเนื้อหารที่ประกอบไปดวย รายละเอียดโครงการ รายงานผลงานการดําเนินงาน คําสั่งแตตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน สัญญาจาง รายละเอียดงวดงาน แผนที่สายทาง แบบกอสราง
สรุปปริมาณงานหินคลุกปรับระดับ ปริมาณงาน Deep Patch ปริมาณปูนซีเมนต ตําแหนงที่ดําเนินการ
ปริมาณงาน Prime Coat ปริมาณงานปูผิวแอสฟลติกคอนกรีต (AC) ตําแหนงและรายละเอียดของการตีเสน
จราจร ตําแหนงและรายละเอียดของหลักนําโคง ตําแหนงและรายละเอียดของปุมสะทอนแสง ตําแหนงและ
รายละเอียดของสัญญาณไฟกระพริบ ตําแหนงและรายละเอียดการติดตั้งหลักเขตทาง และหลักนําทาง PVC
งานเครื่องหมายจราจร ภาพถายทุกขั้นตอนโดยรวม และหนังสือสงมอบงานของบริษัท (รูปที่ 5.26)

รูปที่ 5.18 บันทึกอนุมัติเดินทาง

กรมทางหลวงชนบท

รูปที่ 5.19 บันทึกรายงานตรวจสอบสถานที่กอสราง
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รูปที่ 5.20 หนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปที่ 5.21 บันทึกรายงานผลการดําเนินงานประจําวัน

รูปที่ 5.22 บันทึกสรุปผลการดําเนินงานประจําสัปดาห

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 5.23 บันทึกสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน

รูปที่ 5.24 บันทึกการตรวจรับงานกอสราง
กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 5.25 ใบรับรองผลการปฏิบัติงานจาง

รูปที่ 5.25 รายงานผลการตรวจการจาง

กรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 5.26 เอกสารบรรยายประกอบการตรวจการจาง
5.3 เอกสารที่รวบรวมและจัดทําขึ้นหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
เอกสารที่ตองรวบรวมและจัดทําขึ้นหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ประกอบดวย หนังสือ
บันทึกขอกลับมาปฏิบัติราชการที่สํานักฯ ตนสังกัด และหนังสือรายงานแลวเสร็จโครงการ รายละเอียดของ
เอกสารแตละประเภทมีดังนี้
หนังสือบันทึกขอกลับมาปฏิบัติราชการที่สํานักฯ ตนสังกัด : คือ หนังสือที่ผูควบคุมงานที่ไดรับการ
แตงตั้งจัดทําขึ้นเพื่อแจงใหผูบังคับบัญชาทราบวา บัดนี้ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดมอบหมายเปนที่เรียบรอย
แลว จึงขอกลับมาปฏิบัติหนาที่ปกติในหนวยงานตนสังกัด (รูปที่ 5.27)
หนังสือรายงานแลวเสร็จโครงการ : คือ หนังสือที่ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งจัดทําขึ้นเพื่อสรุปผล
การดําเนินงานที่แลวเสร็จ และจัดสงสํานักฯ ตอไป โดยเนื้อหาในรายงานจะประกอบดวย ขอมูลสายทาง
ขอมูลทั่วไป ขอมูลการบํารุงรักษา แบบกอสราง รายละเอียดสะพานและทอลอด รายละเอียดเครื่องหมาย
จราจร สรุ ปปริมาณงานที่ ทําจริง แบบแสดงตําแหนงที่ทําจริง ภาพถ ายสภาพถนน ภาพถายสภาพถนน
ภาพถายแสดงการทํางานของผูรับจาง สรุปผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง แหลงวัสดุ ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ (รูปที่ 5.28)

กรมทางหลวงชนบท

5-15

สํานักบํารุงทาง

รูปที่ 5.27 หนังสือบันทึกขอกลับมาปฏิบัติราชการ
ที่สํานักฯ ตนสังกัด

กรมทางหลวงชนบท

รูปที่ 5.28 หนังสือรายงานแลวเสร็จโครงการ
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หามทําการพิมพเผยแพรเพื่อผลประโยชนใดๆ
โดยมิไดรับอนุญาตจาก สํานักบํารุงทาง กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

