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กรมทางหลวง 
 

มาตรฐานมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต 
(Modified Asphalt Concrete) 
* * * *  * 

 
มอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตี   คือ  วัสดุผสมที่ไดจากการผสมรอนระหวางมวลรวม (Aggregate) 

กับมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต (Modified Asphalt Cement) ที่โรงงานผสม (Mixing Plant)   โดยควบคุม
อัตราสวนผสมและอุณหภูมิตามทีก่ําหนด   มวีัตถุประสงคเพื่อใชในงานกอสราง งานบูรณะ และงานบํารุง
ทาง ที่มีปริมาณการจราจรสงู   โดยปหูรือเกลี่ยแตงและบดทับใหถกูตองตามแนว ระดับ ความลาด ขนาด
รูปตัด ที่ไดแสดงไวในแบบ บนชั้นทางใด ๆ ที่ไดเตรียมไวและผานการตรวจสอบแลว 
  
1. วัสดุ 

วัสดุที่จะนํามาใชทํามอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตประกอบดวย มวลรวม และมอดิฟายดแอสฟลต
ซีเมนต 

1.1 มวลรวม 
มวลรวมประกอบดวยมวลหยาบ (Coarse Aggregate) และมวลละเอยีด (Fine Aggregate) 

อาจเพิม่วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) ดวยก็ได 
ขนาดคละ (Gradation) ของมวลรวมใหเปนไปตามตารางที ่1 
1.1.1 มวลหยาบ  หมายถึง  สวนที่คางตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร  (เบอร 4)    เปนหนิยอย

(Crushed Rock) ตะกรันเหล็ก (Slag) หรือวัสดุอ่ืนใดทีก่รมทางหลวงอนุมัติใหใชได ตองเปนวัสดุที่แข็งและ
คงทน (Hard and Durable) สะอาด ปราศจากวัสดุไมพึงประสงคใด ๆ ทีท่ําใหมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต
มีคุณภาพดอยลง 

ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติของมวลหยาบไวเปนอยางอื่น            มวลหยาบตองมคุีณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 202       “วิธกีารทดลองหาความสึกหรอของ
Coarse Aggregate โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion” ความสึกหรอตองไมเกนิรอยละ 35 

(2) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ทล.-ท. 213 “วิธีการทดลองหาความคงทน “Soundness” 
ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต จาํนวน 5 รอบ สวนที่ไมคงทน (Loss) ตองไมเกินรอยละ 9 
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ตารางที ่1   ขนาดคละของมวลรวมและปริมาณมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตที่ใช 

 

ชั้นทาง Wearing Course Wearing Course Binder Course 

มิลลิเมตร 9.5 12.5 19.0 ขนาดที่ใชเรียก 
(นิ้ว) (3/8) (1/2) (3/4) 

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

มิลลิเมตร (นิ้ว) 
ปริมาณผานตะแกรง รอยละโดยมวล 

37.5 (1 1/2)   
25.0 (1)   100 
19.0 (3/4)  100 90 - 100 
12.5 (1/2) 100 80 - 100 - 
   9.5 (3/8) 90 - 100 - 56 - 80 

    4.75 (เบอร 4) 55 - 85 44 - 74 35 - 65 
    2.36 (เบอร 8) 32 - 67 28 - 58 23 - 49 
    1.18 (เบอร 16) - - - 

      0.600 (เบอร 30) - - - 
      0.300 (เบอร 50) 7 – 23 5 - 21 5 - 19 
      0.150 (เบอร 100) -  - - 
      0.075 (เบอร 200) 2 – 10 2 - 10 2 - 8 

ปริมาณมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต 
รอยละโดยมวลของมวลรวม 

4.0 - 8.0 3.0 - 7.0 3.0 - 6.5 

 
 
หมายเหต ุกรมทางหลวงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงขนาดคละของมวลรวม และปรมิาณมอดิฟายด 

แอสฟลตซีเมนตที่ใช   แตกตางจากตารางที ่1 ก็ได     ทั้งนี้มอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่ไดตองมีคุณสมบัติ 
และความแข็งแรงถูกตองตามตารางที่ 3 
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(3) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่  ทล.-ท.  210    “วิธีการทดลองหาคาดรรชนีความแบน 

(Flakiness Index)” คาดรรชนีความแบนตองไมเกินรอยละ 35 
(4) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่   ทล.-ท.  211    “วิธีการทดลองหาคาดรรชนีความยาว 

(Elongation Index)” คาดรรชนีความยาวตองไมเกินรอยละ 35 
(5) ทดลองตามวิธีการทดลองหาคา     Polished   Stone   Value  (PSV)     BRITISH 

STANDARD BS 812: Part 114   คา PSV ตองไมนอยกวา 47 
(6) ทดลองตามวิธีการทดลองหาคา  Aggregate  Crushing  Value (ACV)   BRITISH 

STANDARD BS 812: Part 110   คา ACV ตองไมเกินรอยละ 25 
(7) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล.-ท. 208 “วิธีการทดลองหาคาปริมาณการแตกหกั

ของวัสดุมวลรวมเมื่อถกูแรงตกกระแทก” คาปริมาณการแตกหักตองไมเกินรอยละ 25 
1.1.2 มวลละเอียด  หมายถงึ  สวนที่ผานตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4)   เปนฝุนหนิ

ฝุนตะกรันเหลก็   หรือทรายที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอันไมพึงประสงคใด ๆ ปะปนอยู   ที่ทาํให
มอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตีมีคุณภาพดอยลง 

ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติของมวลละเอียดไวเปนอยางอื่น          มวลละเอียดตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 203 “วิธีการทดลองหาคา Sand Equivalent” 
ตองมีคา Sand Equivalent ไมนอยกวารอยละ 60 

(2) ทดลองตามวิธีการทดลองที ่ทล.-ท. 213 “วิธีการทดลองหาความคงทน (Soundness) 
ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต จาํนวน 5 รอบ สวนที่ไมคงทน (Loss) ตองไมเกินรอยละ 9 

1.1.3 วัสดุผสมแทรก ใชผสมเพิ่มในกรณีเมื่อผสมมวลหยาบกับมวลละเอียดเปนมวลรวมแลว
สวนละเอียดในมวลรวมยงัมีไมพอ หรือใชผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต วัสดุ
ผสมแทรกอาจเปน   Stone Dust, Portland Cement, Silica Cement, Hydrated Lime    หรือวสัดุอ่ืนใดที่
กรมทางหลวงอนุมัติใหใชได 

วัสดุผสมแทรกตองแหง ไมจับกันเปนกอน เมื่อทดลองตามวิธกีารทดลองที ่ทล.-ท. 205 
“วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผานตะแกรงแบบลาง” ตองมีขนาดคละตามตารางที ่2 

ในกรณีที่กรมทางหลวงเหน็วาวัสดุที่มีขนาดคละแตกตางไปจากตารางที่ 2  แตเมื่อนํามา 
ใชเปนวัสดุผสมแทรกแลวจะทําใหมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตมีคุณภาพดีข้ึน  ก็อาจอนุมัติใหใชวัสดุนัน้เปน
วัสดุผสมแทรกได 
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ตารางที ่ 2   ขนาดคละของวัสดุผสมแทรก 

 
ขนาดตะแกรง 
มิลลิเมตร 

ปริมาณผานตะแกรงรอยละโดยมวล 

 0.600  (เบอร 30) 100 
 0.300  (เบอร 50) 75 – 100 
 0.075 (เบอร 200) 55 – 100 

 
1.2 มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต 

       มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต        ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2156 
“มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง” 
  
2. การใชงาน 

มอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตีตามมาตรฐานนี้     ใชสําหรับสายทางที่มีปริมาณการจราจรสูงในงาน 
ทางดังตอไปนี ้

2.1 งานบํารุงทาง 
งานเสริมผิว (Overlay)  เพือ่เสริมความแข็งแรงของผิวทางเดิม  หรือเพิ่มความฝดใหกับผิวทาง

เดิม 
2.2 งานกอสรางและงานบูรณะทาง 

2.2.1 งานชั้นรองผิวทาง (Binder Course) โดยปูมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตบนชั้นพื้นทางที่
ไดเตรียมไวเรียบรอยแลว    หรือปูบนผิวทางเดิมที่จะบูรณะกอสรางใหม 

2.2.2 งานชั้นผิวทาง (Wearing Course) โดยปูมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตบนชั้นรองผิวทาง
ชั้นพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวเรียบรอยแลว 

 
3. การออกแบบสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต 

3.1 กอนเริ่มงานไมนอยกวา 30 วัน      ผูรับจางตองเสนอเอกสารการออกแบบสวนผสมมอดิฟายด 
แอสฟลตคอนกรีตแกนายชางผูควบคุมงาน และนายชางผูควบคุมงานตองเก็บตัวอยางวัสดุพรอมทั้งเอกสาร 
การออกแบบสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตสงกรมทางหลวงเพื่อทาํการตรวจสอบ  ผูรับจางอาจรอง
ขอใหกรมทางหลวงเปนผูออกแบบสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตใหก็ได 
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3.2 คุณสมบัติทั่วไปของวัสดุที่จะใชทํามอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต            ขนาดคละและปริมาณ 

มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตใหเปนไปตามตารางที่ 1 
3.3 ขอกําหนดในการออกแบบมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตใหเปนไปตามตารางที่ 3 
3.4 กรมทางหลวงเปนผูตรวจสอบเอกสารการออกแบบ    หรือทําการออกแบบสวนผสมมอดิฟายด 

แอสฟลตคอนกรีต        พรอมทั้งพิจารณากําหนดสูตรสวนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula)  ซึ่งมีเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerant Limit) ของวัสดุตาง ๆ ตามตารางที ่4 เพื่อใชควบคุมงานนั้น ๆ 

กรณีที่กรมทางหลวงเห็นควรใหกําหนดเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหในสูตรสวนผสม
เฉพาะงานใหมีพิสัยแคบกวาที่กําหนดไวในตารางที่ 4  ก็สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม 
 3.5 การผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตในสนาม       ถามวลรวมขนาดหนึง่ขนาดใดหรือปริมาณ
มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต   หรือคุณสมบัติอ่ืนใดคลาดเคลื่อนเกินกวาขอบเขตที่กําหนดไวในสูตรสวนผสม
เฉพาะงาน    ถือวาสวนผสมของมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่ผสมไวในครั้งนัน้มคุีณภาพไมถูกตองตามที่
กําหนด และผูรับจางตองทําการปรับปรุงแกไข 

3.6 ผูรับจางอาจขอเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหมได ถาวัสดุที่ใชผสมทํามอดิฟายดแอสฟลต
คอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานทุกครั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน 

กรมทางหลวงอาจตรวจสอบ แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกําหนดสูตรสวนผสมเฉพาะงาน
ใหมไดตามความเหมาะสมตลอดเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

3.7 การทดลองและตรวจสอบการออกแบบสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตทกุครั้ง   หรือทกุ
สัญญาจาง ผูรับจางตองชาํระคาธรรมเนยีมตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนด 
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ตารางที ่ 3   ขอกําหนดในการออกแบบมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตี 

 
ชั้นทาง  Wearing Course Wearing Course Binder Course 

ขนาดที่ใชเรียก มิลลิเมตร 
(นิ้ว) 

 9.5 
(3/8) 

12.5 
(1/2) 

19.0 
(3/4) 

ความหนา            มิลลิเมตร  25 - 35 40 - 70 40 - 80 
Blows     75 75 75 
Stability (N)                 Min.   13 345 13 345 13 345 
 (lb)                 Min.   3 000 3 000 3 000 
Flows 0.25  mm.  (0.01 in)     10 -18 10 -18 10 -18 
Percent  Air  Voids    3 – 5 3 - 5 3 - 6 
Percent  Voids  in  Mineral   
Aggregate (VMA)  Min.   

15 14 14 

Stability / Flow     Min.      
      N / 0.25  mm.   934 934 934 
      (Ib / 0.01  in)    210 210 210 
Percent  Strength  Index  Min.   75 75 75 

 
หมายเหตุ 
 (1) การทดลองเพื่อออกแบบสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต          ใหดําเนินการตามวิธีการ
ทดลองที่ ทล.-ท. 604 “วิธีการทดลองแอสฟลตคอนกรีต  โดยวธิี  Marshall”   โดยใชอุณหภูมิในการทดลอง
ตามขอแนะนาํการใชงานผลิตภัณฑ (Technical Data Sheet) จากบริษัทผูผลิตมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต 

(2) การทดลองหาคาดัชนีความแข็งแรง  (Strength  Index)        ใหดําเนินการตามวธิีการทดลองที่
ทล.-ท. 413 “วิธีการทดลองหาคาดัชนีความแข็งแรง (Strength Index) ของสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต” 
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ตารางที ่ 4   เกณฑความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหของวัสดุตาง ๆ สําหรบัสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 

 

วัสดุ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให
เปอรเซ็นต 

 1. มวลรวม      
     1.1 มวลรวมผานตะแกรงขนาด 2.36 มลิลิเมตร (เบอร 8)          
           และขนาดใหญกวา 
     1.2 มวลรวมผานตะแกรงขนาด 1.18 มลิลิเมตร (เบอร 16) 
           0.600 มิลลิเมตร (เบอร 30) และ 0.300 มิลลเมตร (เบอร 50) 
     1.3 มวลรวมผานตะแกรงขนาด 0.150 มิลลิเมตร (เบอร 100) 
     1.4 มวลรวมผานตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร 200)                        

+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

   5 
 
   4 
 
   3 
   2 

 2. มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต  
     2.1 ปริมาณมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต 
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4. เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชในการกอสราง 

เครื่องจักรและเครื่องมือทกุชนิดทีน่ํามาใชงานตองมีสภาพใชงานไดดี    โดยตองผานการตรวจสอบ
และหรือสอบเทียบ  และนายชางผูควบคมุงานอนุญาตใหใชได     ในระหวางการกอสรางผูรับจางตองบํารุง 
รักษาเครื่องจกัรและเครื่องมือทุกชนิดใหอยูในสภาพดอียูเสมอ 

4.1 โรงงานผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต (Modified Asphalt Concrete Mixing Plant) 
โรงงานผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตตองตั้งอยูในสายทางที่กอสราง        หากจาํเปนอาจ

ต้ังอยูนอกสายทางภายในระยะขนสงเฉลีย่ไมเกิน 60 กิโลเมตร หรือตามทีก่รมทางหลวงเหน็ชอบ   ทัง้นี้เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิของสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตไดตามที่กาํหนด            โรงงานผสมมอดิฟายด
แอสฟลตคอนกรีตตองสามารถผลิตสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตเพื่อปอนเครื่องปู  (Paver)     ให
สามารถปูไดอยางตอเนื่อง   และเปนสวนผสมที่มีคุณภาพสม่ําเสมอตรงตามสูตรสวนผสมเฉพาะงาน   โดย
มีอุณหภูมิถูกตองตามขอกาํหนด            และหากไมไดระบุกําลังผลิตไวเปนอยางอืน่ จะตองใชโรงงานผสม
มอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตีที่มีกาํลังผลติ  (Rated Capacity)  ไมนอยกวา 80 ตันตอชั่วโมง     โดยจะเปน
แบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมตอเนื่อง (Continuous Type) ก็ได 

โรงงานผสมตองมีสภาพใชงานไดดีและอยางนอยตองมีเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ดังตอไปนี ้
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4.1.1 อุปกรณสําหรับการเตรียมมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต (Equipment for Preparation of 

Modified Asphalt Cement) ตองมีถังเก็บแอสฟลต (Storage Tank) ที่มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 30 ตัน
พรอมอุปกรณใหความรอนประเภทที่ไมมีเปลวไฟสัมผัสกับถังโดยตรง เชน ทอเวียนไอน้ํารอนหรือน้ํามนัรอน
(S team or  O i l  Co i l) หรือประเภทใชไฟฟา (E lec t r ic i t y) และตองมีระบบทําใหแอสฟลตไหลเวียน 
(Circulating System) พรอมกับอุปกรณใหหรือรักษาความรอน เพื่อรักษาอุณหภูมขิองมอดิฟายดแอสฟลต
ซีเมนตที่อยูในระบบไหลเวียนใหมีอุณหภูมิตามทีก่ําหนด 

4.1.2 ยุงหนิเย็น (Cold Bin) ตองมียุงหนิเยน็ไมนอยกวา 4 ยุง สําหรับแยกใสวัสดุหินหรือวัสดุ
อ่ืน ๆ แตละขนาด      ชองเปดปากยุงเปนแบบปรับได     ยุงหนิเย็นตองประกอบดวยเครื่องปอนหนิเยน็ 
(Aggregate Feeder)  แบบที่เหมาะสม  สามารถปอนหินเย็นไปยงัหมอเผา (Dryer) ไดอยางสม่าํเสมอและ
ถูกตองตามอัตราสวนที่ตองการ      โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องปอนหนิเย็นสําหรับยุงมวลละเอียดจะตองเปน
แบบสายพานยางตอเนื่อง หรือสายพานอืน่ใดที่ใหผลเทยีบเทา 

4.1.3 หมอเผา  (Dryer)  ตองมีประสิทธภิาพดี  สามารถทําใหมวลรวมแหงและมอุีณหภูมิตาม 
ที่กําหนด มีเครื่องวัดอุณหภมูิที่เหมาะสม เชน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความรอนเปนคาไฟฟา  (Electric 
Pyrometer)  ที่อานอุณหภมูิไดละเอียดถงึ 2.5 องศาเซลเซียส   ติดตั้งอยูที่ปากทางที่มวลรวมเคลือ่นตัวออก
และตองมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมทีว่ัดไดโดยอัตโนมัติ 

4.1.4 ชุดตะแกรงรอน (Screening Unit) ประกอบดวยตะแกรงคัด (Scalping Screen) สําหรับ 
คัดมวลรวมกอนโตเกนิขนาดที่กําหนด (Oversize) ออกทิ้ง   และชุดตะแกรงรอน เพือ่แยกมวลรวมที่ผานมา
จากหมอเผาใหเปนขนาดตาง ๆ ตามที่ตองการ    ตะแกรงทุกขนาดตองอยูในสภาพดี   เหล็กตะแกรงไมขาด
หรือสึกหรอมากเกินไปอนัจะทําใหมวลรวมที่รอนออกมาผิดขนาดไปจากที่ตองการ 

4.1.5 ยุงหนิรอน (Hot Bin)   ตองมียุงหนิรอนไมนอยกวา 4 ยุง    ทัง้นี้ไมรวมยุงวัสดุผสมแทรก
สําหรับเก็บมวลรวมรอนที่ผานตะแกรงแยกขนาดแลว   ยุงหนิรอนนี้ตองมีผนงัแข็งแรงไมมีรอยร่ัว มคีวามสงู
พอที่จะปองกนัไมใหมวลรวมไหลขามยุงไปปะปนกนัได   และตองมีความจุมากพอทีจ่ะปอนมวลรวมรอนให 
กับหองผสม (Pug Mill Mixer) ไดอยางสม่ําเสมอเมื่อโรงงานผสมทาํการผสมเต็มกาํลังผลิต       ในแตละยุง 
ตองมีทอสําหรับใหมวลรวมไหลออกไปขางนอก เพื่อปองกันไมใหไปผสมกับมวลรวมที่อยูในยุงอื่น ๆ ในกรณ ี
 ที่มมีวลรวมในยุงนัน้ ๆ มากเกินไป 

        ในกรณีที่จําเปนตองใชวัสดุผสมแทรก  ตองมียุงเก็บวัสดุผสมแทรกตางหาก  พรอมกับมี
เครื่องชั่งหรือเครื่องปอนวัสดุผสมแทรก       ซึง่สามารถควบคุมปริมาณวัสดุเขาสูหองผสมอยางถกูตองและ
สามารถสอบเทียบ (Calibrate) ได 

       4.1.6 เครื่องดักฝุน (Dust Collector) ประกอบดวยเครื่องดักฝุนชุดปฐมภูมิ (Primary) เปน
แบบแหง (Dry Type)   ที่มปีระสิทธิภาพดีและเหมาะสม   สําหรับเกบ็วัสดุสวนละเอียดหรือฝุนกลับไปใชได 
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อยางสม่ําเสมอ  หรือนําไปทิง้ไดทั้งหมดหรอืบางสวน  และเครื่องดักฝุนชุดทุติยภูมิ (Secondary) ทีส่ามารถ
ควบคุมไมใหมีฝุนเหลือออกไปสูอากาศภายนอกมากจนทาํใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

4.1.7 เครื่องวดัอุณหภูมิ (Thermometric Equipment)    ประกอบดวยเทอรโมมิเตอรแบบแทง
แกวหุมดวยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer)   หรือแบบอื่นใด    ซึ่งวัดอุณหภูมิไดระหวาง 90 – 250 
องศาเซลเซยีส  ติดตั้งไวที่ทอสงแอสฟลต ณ ตําแหนงทีเ่หมาะสมใกลทางออกของแอสฟลตที่หองผสม 
นอกจากนีจ้ะตองมีเครื่องวดัอุณหภูมิ เชน เทอรโมมิเตอรแบบใชปรอทชนิดมหีนาปทม (Dial Scale Mercury 
Activated Thermometer)    เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความรอนเปนคาไฟฟา (Electric Pyrometer) หรือ 
แบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม ที่กรมทางหลวงอนุญาตใหใชได ติดตั้งที่ปลายทางออกของมวลรวมเพื่อใชวัดอุณหภูม ิ
ของมวลรวมรอนที่ออกจากหมอเผา       เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใด ๆ ที่ใชตองมีความสามารถแสดงอุณหภูมิ
ไดอยางถูกตอง เมื่อมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเร็วกวา 5 องศาเซลเซียสตอนาท ี

4.1.8 ชุดอุปกรณควบคุมปริมาณมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต   (Modified Asphalt Cement 
Control Unit) ตองสามารถควบคุมปริมาณมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตที่ใช ใหอยูในชวงทีก่ําหนดไวในสูตร 
สวนผสมเฉพาะงาน   ทั้งนีอ้าจใชวิธีชัง่มวลหรือวธิีวัดปริมาตรก็ได 

กรณีใชวิธีชั่งมวล          เครือ่งชั่งที่ใชตองมีความละเอียดไมนอยกวารอยละ 2 ของมวล 
มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตที่ตองการใชผสม 

กรณีที่ใชวิธวีดัปริมาตร      มาตรที่ใชวัดอตัราการไหลของมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตที่
ปลอยเขาสูหองผสมจะตองเที่ยงตรง       โดยยอมใหคลาดเคลื่อนจากปริมาณมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตที่
ตองการใชเมือ่เทียบเปนมวลไมเกินรอยละ 2 

4.1.9 ขอกําหนดพิเศษสาํหรับโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) 
(1) ถังชั่งมวลรวม (Weight Box or Hopper)   ตองมีอุปกรณสําหรับชัง่มวลรวมที่ปลอย

ออกมาแตละยุงไดอยางละเอียดถูกตอง และตองมีขนาดใหญพอที่จะบรรจุมวลรวมไดเต็มชุด (Batch)  โดย
มวลรวมไมลนถัง   ประตูยุงหินรอนและถังชั่งมวลรวมตองแข็งแรงและไมร่ัว 

   กรณีโรงงานผสมใชเครื่องชั่งแบบ Load Cell    ถังชั่งมวลรวมตองติดตั้งประกอบกบั
ชุดเครื่องชั่งในลักษณะสมดลุเพื่อไมใหเกดิความคลาดเคลื่อนขณะชั่ง 

   กรณีโรงงานผสมใชเครื่องชั่งแบบคาน  (Balance)       ถังชัง่มวลรวมจะตองวางบน
ฟลครัม (Fulcrum) ซึ่งวางอยูบนขอบใบมดี (Knife Edge) อยางแนนหนาอีกทีหนึ่ง ขณะทํางาน ฟลครัมและ
ขอบใบมีดตองไมเคลื่อนตัวออกจากแนวเดิม 

(2) หองผสม (Pug Mill Mixer) ตองเปนชนิดเพลาผสมคู       สามารถผลิตมอดิฟายด
แอสฟลตคอนกรีตไดสวนผสมที่สม่าํเสมอ        ประตูปลอยสวนผสมขณะปดจะตองปดสนิทไมมวีสัดุร่ัวไหล 
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ตองมีเครื่องตัง้และควบคุมเวลาการผสมแบบอัตโนมัติ   ทําหนาที่ควบคุมไมใหประตูหองผสมเปดจนกวาจะ
ไดเวลาตามทีก่ําหนดไว 

    ภายในหองผสมประกอบดวยใบพาย (Paddle Tip) ที่จัดเรียงอยางเหมาะสมและม ี
จํานวนเพียงพอที่จะผสมสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตไดถูกตองและสม่ําเสมอ   ระยะหางระหวาง 
ปลายใบพายและผนังหองผสมจะตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของขนาดมวลรวมกอนโตสุด 

(3) เครื่องชั่ง (Plant Scale)   ตองมีความละเอียดไมนอยกวารอยละ 0.5 ของมวลรวม 
สูงสุดที่ตองการชั่ง หนาปทมเครื่องชั่งตองอยูในตาํแหนงทีพ่นกังานควบคุมเครื่องมองเหน็ไดชัดเจน สามารถ
แสดงมวลของมวลรวมแตละยุง และตองมตุีมน้ําหนกัมาตรฐาน หนกัตุมละ 25 กิโลกรัม ไมนอยกวา 10 ตุม
หรือมีจํานวนเพียงพอที่จะใชตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง 

(4) การควบคมุปริมาณมวลรวมและมอดฟิายดแอสฟลตซีเมนตที่ใชผสมในแตละชดุ
จะตองเปนแบบอัตโนมัติ 

4.1.10 ขอกําหนดพิเศษสําหรับโรงงานผสมแบบตอเนือ่ง (Continuous Type) 
(1) ชุดอุปกรณควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit) ตองมีอุปกรณควบคุม

ปริมาณมวลรวมที่ไหลออกจากยุงหนิรอนแตละยุงไดอยางถกูตอง   ประกอบดวยเครื่องปอนหนิ (Feeder) 
อยูใตยุงหนิรอน สําหรับการปอนวัสดุผสมแทรกจะตองมอุีปกรณควบคุมปริมาณตางหาก ติดตั้งในตําแหนง
ที่ทาํใหควบคุมการปอนวัสดุผสมแทรกลงในหองผสมเพื่อผสมกับมวลรวมในจงัหวะของการผสมแหง  (Dry 
Mixing)    กอนทีจ่ะผสมกับมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตที่จายเขามาภายหลังในจงัหวะของการผสมเปยก 
(Wet  Mixing) 

(2) อุปกรณควบคุมการปอนมวลรวมและมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต    ตองเปนแบบ
ขับเคลื่อนที่สัมพันธกนั (Synchronization of Aggregate and Modified Asphalt Cement Feed) เพื่อให
ปอนมวลรวมแตละขนาดและมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตเขาสูหองผสมไดอัตราสวนผสมที่คงที่ตลอดเวลา 

(3) ชุดหองผสม (Pug Mill Mixer Unit)     ตองเปนแบบทํางานตอเนือ่ง (Continuous 
Mixer) ชนิดเพลาผสมคู สามารถผลิตมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตไดสวนผสมทีส่ม่ําเสมอ ใบพายจะตอง
เปนชนิดปรับมุมใหไปในทางเดียวกันเพื่อใหสวนผสมเคลื่อนตัวไดเร็ว หรือใหกลับทางกนัเพื่อถวงเวลาให
สวนผสมเคลื่อนตัวชาลงได และหองผสมจะตองมีอุปกรณควบคุมระดับของสวนผสมดวย ระยะหางระหวาง 
ปลายใบพายและผนังหองผสมจะตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของขนาดมวลรวมกอนโตสุด  ระยะเวลาในการผสม
โดยทั่วไปกําหนดใหใชประมาณ 45 – 60 วนิาที    หากคาํนวณแลวไมเปนไปตามที่กาํหนด ใหพิจารณาปรับ
ระดับความสูงของสวนผสม หรือปรับมุมของใบพาย 
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ที่หองผสมจะตองมีแผนแสดงปริมาตรของหองผสมเมื่อมีสวนผสมบรรจุในหองผสม 

ที่ความสูงตาง ๆ   ติดตั้งไวอยางถาวร    นอกจากนั้นจะตองมีตารางแสดงอัตราการปอนวัสดุมวลรวมตอนาท ี
เมื่อโรงงานผสมทํางานในอัตราเร็วปกติ     เวลาในการผสม ใหนับจากการเริ่มปอนมวลรวมเขาหองผสมและ 
มวลรวมผสมกับมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตเรียบรอยแลว จนถงึสวนผสมถูกปลอยออกมาจากหองผสม  ซึ่ง
สามารถคาํนวณโดยใชสูตรดังนี ้

 
เวลาในการผสม  (วินาท)ี            =         A / B 

 
เมื่อ  A = มวลของสวนผสม ณ เวลาที่ผลิต (Pug Mill Dead Capacity)   มีหนวยเปนกิโลกรัม 
       B = มวลของสวนผสมที่ปลอยออกจากหองผสมใน 1 วนิาที (Pug Mill Output)   มีหนวยเปนกิโลกรมั 
              ตอวนิาท ี
 

(4) ยุงพกัสวนผสม (Discharge Hopper) สําหรับพกัสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลต
คอนกรีตที่ออกจากหองผสม มีประตูเปดที่ดานลางของยุง และจะปลอยสวนผสมไดเมื่อสวนผสมเต็มยุงแลว 

(5) อุปกรณสัญญาณแจงปริมาณมวลรวมในยุงหนิรอน   สําหรับสงสัญญาณแจงให
ทราบวาปริมาณมวลรวมในยุงหนิรอนมีปริมาณเพียงพอที่จะดําเนนิการตอไปไดหรือไม ถาปริมาณมวลรวม
ยุงใดขาดหรือนอยไป สัญญาณดังกลาวจะทําใหผูควบคุมงานทราบทันท ี และตองหยุดการผลติมอดิฟายด
แอสฟลตคอนกรีตเพื่อทาํการแกไขจนกวาผูควบคุมงานจะเหน็สมควร   จึงจะอนุญาตใหดําเนนิการตอไปได 

4.2 รถบรรทกุ (Haul Truck) 
รถบรรทุก ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ ทล.-ม. 408 “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 

Concrete or Hot – Mix Asphalt)” 
4.3 เครื่องปู (Paver or Finisher) 

เครื่องปู ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ ทล.-ม. 408 “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 
Concrete or Hot – Mix Asphalt)”  

4.4 เครื่องจักรบดทับ 
เครื่องจักรบดทับทกุชนิดตองเปนแบบขับเคลื่อนดวยตัวเอง มนี้ําหนักและคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปน 

ไปตามที่ระบุไวในรายละเอยีด มีน้ําหนกัในการบดทบัที่เหมาะสมกับชนิดของสวนผสม ความหนาของชัน้
ทางที่ปู  ข้ันตอนการบดทับและอื่น ๆ    เครื่องจักรบดทบัตองมีจํานวนเพยีงพอที่จะทําใหการกอสรางชัน้ทาง
ดําเนนิไปไดอยางตอเนื่องไมติดขัด  เพื่อใหไดชั้นทางมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตทีม่ีความแนน ความเรียบ
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามทีก่ําหนด การตรวจสอบการกําหนดน้าํหนักเครื่องจกัร น้าํหนักในการบดทับ 
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ของเครื่องจักรแตละคัน ตลอดจนการเพิ่มจํานวนเครื่องจักรบดทับจากที่กาํหนดไว ใหอยูในดุลยพินจิของ
นายชางผูควบคุมงาน          เครื่องจักรบดทับจะตองประกอบดวยเครื่องจักรชนิดตาง ๆ  จํานวนอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

ก. รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือนชนิด 2 ลอ 1 คัน 
ข. รถบดลอเหล็กชนิด 2 ลอ 1 คัน 
ค. รถบดลอยาง 4 คัน 
รายละเอียดของเครื่องจักรบดทับชนิดตาง ๆ   เปนดังนี ้
4.4.1 รถบดลอเหล็กสัน่สะเทือนชนิด 2 ลอ (Vibratory Roller) ตองมนี้ําหนกัไมนอยกวา 6 ตัน

อาจเปนแบบสั่นสะเทือนลอเดี่ยวหรือสองลอก็ได มีความถี่การสั่นสะเทือน (Frequency) ขณะปฏิบัติงานไม 
นอยกวา 33 เฮิรตซ (2,000 รอบตอนาท)ี มีระยะเตน (Amplitude) ระหวาง 0.20 – 0.80 มิลลิเมตร รถบดจะ 
ตองอยูในสภาพดี สามารถบดทับโดยการเดินหนาและถอยหลังได  การขับเคลื่อนไปขางหนา การหยุด และ
การถอยหลังตองเรียบสม่าํเสมอ ลอทัง้ 2 ลอจะตองตรงแนว ที่ผิวลอเหล็กจะตองเรยีบไมเปนรอง (Groove) 
สึกเปนหลุมหรือเปนรอยบุม (Pit)      สลักยึดลอ (King Pin) และลูกปนลอ (Wheel Bearing) ตองไมสึกหรอ
มากเกินไปจนทําใหลอหลวม    ตองมีถงัน้ํา  มีระบบฉดีน้ํา (Sprinkler System)  มีอุปกรณคราดผิวลอเหล็ก 
(Scraper) และแผนวัสดุสําหรับซึมซับน้ําและเกลี่ยกระจายน้ําสาํหรับเลี้ยงลอรถบดที่ใชการไดดีและถูกตอง 
ตามที่ตองการ    เพื่อปองกนัไมใหสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตีติดลอขณะบดทับ   มีระบบการสั่น 
สะเทือนที่อยูในสภาพด ี

4.4.2 รถบดลอเหล็ก 2 ลอ (Static Steel – Wheeled Tandem Roller)     ตองมีขนาดน้ําหนัก 
ไมนอยกวา 8 ตัน    และสามารถเพิ่มน้าํหนักไดจนมนี้าํหนกัไมนอยกวา 10 ตัน    จะตองมีน้าํหนกัตอความ
กวางของลอรถบดไมนอยกวา 37.9 กิโลกรัมตอเซนติเมตร  รถบดจะตองอยูในสภาพดี   สามารถบดทับโดย
การเดินหนาและถอยหลังได    การขับเคลื่อนไปขางหนา   การหยุด   และการถอยหลัง  ตองเรียบสม่ําเสมอ
ลอทั้ง 2 ลอจะตองตรงแนว   ที่ผิวลอเหลก็จะตองเรียบไมเปนรอง  สึกเปนหลมุ  หรือเปนรอยบุม  สลักยึดลอ
และลูกปนลอตองไมสึกหรอมากเกินไปจนทําใหลอหลวม  ตองมีถงัน้าํ  มีระบบฉีดน้ํา  มีอุปกรณคราดผิวลอ
เหล็กและแผนวัสดุสําหรับซมึซับน้าํและเกลี่ยกระจายน้าํสําหรับเลี้ยงลอรถบด  ที่ใชการไดดีและถูกตองตาม 
ที่ตองการ เพือ่ปองกันไมใหสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตติดลอขณะบดทับ 

4.4.3 รถบดลอยาง (Pneumatic–Tired Roller)  ตองมขีนาดน้าํหนักไมนอยกวา 10 ตัน   และ
สามารถเพิ่มน้าํหนักได  มีลอยางไมนอยกวา 7 ลอ  ลอยางของรถบดตองเปนชนิดผิวหนาเรียบ  มีขนาดเสน
ผานศนูยกลางขอบลอ  (Rim Diameter)  ไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร มีผิวหนาลอยางกวางไมนอยกวา 225
มิลลิเมตร มีขนาดและจาํนวนชั้นผาใบเทากันทุกลอ สวนลอและเพลาสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงไดอิสระอยาง 
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นอย 1 แถว และตองมีถงัน้าํ มีระบบฉีดน้าํ มีอุปกรณคราดผิวลอยางและแผนวัสดุสําหรับซึมซับน้ําและเกลี่ย 
กระจายน้ําสาํหรับเลี้ยงลอรถบด ที่ใชการไดดีและถูกตองตามที่ตองการ เพื่อปองกันไมใหสวนผสมมอดิฟายด 
แอสฟลตคอนกรีตติดลอขณะบดทับ     แรงดันลมลอของรถบดลอยางเมื่อตรวจสอบกอนเริ่มการบดทับตอง
อยูระหวาง 483 – 517 กิโลพาสคัล (70 – 75 ปอนดตอตารางนิ้ว) เทากันทุกลอ  และขณะทําการบดทับตอง
มีความดนัลมยางไมมากกวา 620 กิโลพาสคัล (90 ปอนดตอตารางนิว้) 

4.5 เครื่องพนแอสฟลต (Asphalt Distributor) 
เครื่องพนแอสฟลต   ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 408 “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต 

(Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)”  
4.6 เครื่องจักรและเครื่องมือทําความสะอาดพื้นทีท่ี่จะกอสราง 

  เครื่องจกัรและเครื่องมือทาํความสะอาดพื้นที่ทีจ่ะกอสราง    ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 
408  “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)” 

4.7 เครื่องมือประกอบ 
เครื่องมือประกอบ      ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ทล.-ม. 408 “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต 

(Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)”  
4.8 เครื่องมือทดลองและหองปฏิบัติการทดลอง 

เครื่องมือทดลองและหองปฏิบัติการทดลอง          ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่  ทล.-ม. 408 
“มาตรฐานแอสฟลตคอนกรตี (Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)”  
 
5. การเตรียมการกอนการกอสราง 

5.1 การเตรยีมสถานที่ต้ังโรงงานผสมและกองวัสดุ 
การเตรียมสถานที่ต้ังโรงงานผสมและกองวัสดุ            ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ ทล.-ม.  408 

“มาตรฐานแอสฟลตคอนกรตี (Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)”  
5.2 การเตรยีมมวลรวมและวสัดุผสมแทรก 

การเตรียมมวลรวมและวัสดุผสมแทรก     ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ ทล.-ม. 408   “มาตรฐาน
แอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)”  

5.3 การเตรยีมมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต 
มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตในถังเก็บแอสฟลต     ตองมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 150 องศาเซลเซียส 

เมื่อผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะตองใหความรอนจนไดอุณหภูมิ  170 - 175  องศาเซลเซยีส       หรือม ี
อุณหภูมิตรงตามขอแนะนําการใชงานผลติภัณฑของบริษัทผูผลิตมอดฟิายดแอสฟลตซีเมนต หรือมีอุณหภูม ิ
ตรงตามที่ระบไุวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน    การจายมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตไปยังหองผสมจะตองเปน 
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ไปโดยตอเนื่องและมีอุณหภมูิที่กาํหนดสม่าํเสมอตลอดเวลา 

5.4 การเตรยีมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณทีใ่ชในการกอสราง 
การเตรียมเครือ่งจักร เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการกอสราง       ใหเปนไปตามมาตรฐานที่

ทล.-ม. 408  “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)”  
5.5 การเตรยีมพื้นที่กอสราง 

การเตรียมพืน้ที่กอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ทล.-ม. 408  “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต
(Asphalt Concrete or Hot - Mix Asphalt)” 

 
6. การกอสราง 

6.1 การควบคุมการผลิตสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตีที่โรงงานผสม 
การดําเนินการควบคุมการผลิตสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่โรงงานผสม       มีราย 

ละเอียดดังตอไปนี้ 
6.1.1 การควบคุมคุณภาพสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต       มวลรวมและมอดิฟายด

แอสฟลตซีเมนตตองมีคุณสมบัติตามขอ 1              คุณภาพของสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตตอง
สม่ําเสมอ           ตรงตามสตูรสวนผสมเฉพาะงานที่ไดกําหนดขึ้นสําหรับมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตนั้น ๆ 
สูตรสวนผสมเฉพาะงานอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุผลในขอ 3.5 และ ขอ 3.6 

6.1.2 การควบคุมเวลาในการผสมสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต    โรงงานผสมตองมี
เครื่องตั้งเวลาและควบคุมเวลาแบบอัตโนมัติ    ที่สามารถตั้งและปรับเวลาในการผสมแหงและผสมเปยกได
ตามตองการ 

สําหรับโรงงานผสมแบบชุด ระยะเวลาในการผสมแหงและผสมเปยกควรใชประมาณ 15
วินาท ีและ 30 วนิาที ตามลาํดับ 

สําหรับโรงงานผสมแบบตอเนื่อง         ระยะเวลาในการผสมใหคํานวณจากสูตรตามขอ 
4.1.10 (3) 

ในการผสมสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตโดยโรงงานผสมทัง้ 2 แบบ   ตองได
สวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่สม่ําเสมอ ในกรณีที่ผสมกนัตามเวลาทีก่ําหนดไวแลวแตสวนผสม
มอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตียังผสมกนัไดไมสม่ําเสมอตามตองการ   ก็ใหเพิ่มเวลาในการผสมขึ้นอีกก็ได
แตเวลาที่ใชในการผสมทัง้หมดตองไมเกนิ 60 วินาท ีทัง้นี้ใหอยูในดุลยพินจิของนายชางผูควบคมุงาน 

การกําหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใด ๆ  ใหกาํหนดโดยการทดลองหาปรมิาณ
ที่แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวม ตามวิธีการทดลอง AASHTO T 195-67  “Determining Degree of Particle 
Coating of Bituminous-Aggregate Mixtures” โดยปริมาณที่แอสฟลตเคลือบผิวมวลรวมตองไมนอยกวา 
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รอยละ 95  

6.1.3 การควบคุมอุณหภูมขิองวัสดุกอนการผสมและอณุหภูมิของสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลต 
คอนกรีต  ใหเปนไปตามขอแนะนาํการใชงานผลิตภัณฑของบริษทัผูผลิตมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต  กรณีไม
ระบุเปนอยางอื่น            ใหใชอุณหภูมิของวัสดุกอนการผสมและอุณหภูมิของสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลต 
คอนกรีต ดังตอไปนี้ 

(1) มวลรวม กอนการผสมตองใหความรอนจนไดอุณหภมูิ 180 + 10 องศาเซลเซยีส และ 
มีความชืน้ไมเกินรอยละ 1 โดยมวลของมวลรวม  และเมื่อขณะผสมกบัมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนตที่โรงงาน 
ผสม จะตองมอุีณหภูมิตรงตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 

(2) มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต         ขณะเก็บในถังตองมีอุณหภมูิไมตํ่ากวา 150 องศา
เซลเซียส เมื่อจะผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะตองใหความรอนจนไดอุณหภูมิ 170 - 175 องศาเซลเซียส 
หรือมีอุณหภมูิตามขอแนะนําการใชงานผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิต          หรือตามที่ระบุไวในสตูรสวนผสม
เฉพาะงาน 

(3) สวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตีเมื่อผสมเสร็จ    กอนนําออกจากโรงงานผสม 
จะตองมีอุณหภูมิระหวาง 170 + 10  องศาเซลเซียส     หรือตามที่ระบุไวในสูตรสวนผสมเฉพาะงาน    ถาม ี
อุณหภูมิแตกตางไปกวาทีก่าํหนดนี ้  หามนําสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตดังกลาวไปใชงาน 

  (4) ตองมีการบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่ผานหมอเผา       อุณหภูมิของมอดฟิายด
แอสฟลตซีเมนตขณะกอนผสมกับมวลรวม       และอุณหภูมิของสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานโดยใชเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ       พรอมที่จะใหตรวจสอบไดตลอดเวลา
และผูรับจางจะตองสงบนัทกึรายการอุณหภูมิดังกลาวประจําวนัแกนายชางผูควบคมุงานทุกวนัทีป่ฏิบัติงาน 

(5) การวัดอุณหภูมิของสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่อยูในรถบรรทุก  ตองใช
เครื่องวัดอุณหภูมิที่อานอุณหภูมิไดอยางรวดเร็ว      การวัดอุณหภูมิใหวัดจากรถบรรทุกทุกคันแลวจดบันทกึ
อุณหภูมิไว 

6.2 การขนสงสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต 
การขนสงสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต          ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ทล.-ม. 408 

“มาตรฐานแอสฟลตคอนกรตี (Asphalt Concrete or Hot - Mix Asphalt)” 
6.3 การปสูวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต 

การปูสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต              ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ ทล.-ม.  408 
“มาตรฐานแอสฟลตคอนกรตี (Asphalt Concrete or Hot – Mix Asphalt)”        ทัง้นี้อุณหภูมิของสวนผสม
มอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตีขณะปู   ไมควรต่ํากวาอณุหภูมิตามขอ 6.1.3 (3) เกนิ 14 องศาเซลเซียส   การ
ตรวจวัดอุณหภูมิมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่ปูแลวบนถนนจะตองดําเนนิการเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาของ 
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การปู        หากปรากฏวาอณุหภูมิของสวนผสมมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตไมถูกตองตามทีก่ําหนด  ให
ตรวจสอบหาสาเหตุและแกไขโดยทันท ี

6.4 การบดทบัชั้นทางมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรตี 
การบดทับชัน้ทางมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีต            ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ทล.-ม. 408 

“มาตรฐานแอสฟลตคอนกรตี (Asphalt Concrete or Hot - Mix Asphalt)”         ทัง้นี้อุณหภูมิในการบดทับ
ข้ันตน (Initial or Breakdown Rolling) ตองไมตํ่ากวา 140 องศาเซลเซยีส      หรือตามคําแนะนําของบริษัท 
ผูผลิต สวนขัน้ตอนการบดทบัข้ันกลาง (Intermediate Rolling)   และการบดทับข้ันสุดทาย (Finish Rolling) 
ใหดําเนินการโดยตอเนื่องทันท ี
 
7. การตรวจสอบชั้นทางมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางเสร็จแลว 

การตรวจสอบชั้นทางมอดิฟายดแอสฟลตคอนกรีตที่กอสรางเสร็จแลว     ใหเปนไปตามมาตรฐานที่
ทล.-ม. 408 “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot - Mix Asphalt)”  
 
8. การอาํนวยการและควบคุมการจราจรระหวางการกอสราง 

การอํานวยการและควบคุมการจราจรระหวางการกอสราง           ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่ทล.-ม. 
408  “มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot - Mix Asphalt)” 
 
 

* * * * * 
 


