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กรมทางหลวง                        
วิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  

*      *      *      *      * 
 
 พาราสเลอร่ีซีลเปนวิธีการฉาบผิวทางชนิดหน่ึงซ่ึงประกอบดวยพาราแอสฟลตอิมัลชัน (Para Asphalt 
Emulsion) มวลรวม (Aggregate) วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) และสารผสมเพิ่ม (Additive) มีลักษณะ
แข็งแรง ชวยใหผิวทางมีความคงทนสูง ลักษณะผิวหนาไมลื่น ทนตอการแปรเปล่ียนของดินฟาอากาศและ
ปองกันนํ้าซึม ในการกอสรางสามารถเปดการจราจรไดรวดเร็วจึงเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีกอสรางท่ัวไปและยาน
ชุมชน ใชสําหรับฉาบเปนช้ันผิวทาง ผิวไหลทาง ดวยจุดประสงคการใชงานท่ีแตกตางกันไปตามแตชนิดของ
สวนผสมที่นํามาใช 
 
1. วัสด ุ
  วัสดุท่ีใชทําช้ันพาราสเลอร่ีซีลประกอบดวย 

1.1 แอสฟลต   
      แอสฟลตท่ีใชคือพาราแอสฟลตอิมัลชันท่ีเปน Polymer Modified Asphalt Emulsion ชนิด 

Quick Set  ซึ่งผลิตขึ้นมาจากแอสฟลตอิมัลชันชนิด   CSS-1   หรือ CSS-1h  ผสมกับยางธรรมชาติ (Natural  
Rubber) โดยมีคุณภาพตาม ทล.-ก. 405 “Specification for Elastomeric Modified Asphalt Emulsion”       

1.2 สารผสมเพิ่ม (Additives) 
      สารผสมเพิ่มใชเพื่อทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลง หรือใชเพ่ือใหแอสฟลต

อิมัลชันเคลือบมวลรวมไดดีย่ิงข้ึน ปริมาณท่ีใชตองพอเหมาะเพ่ือใหสามารถเปดการจราจรไดภายในเวลาท่ี
ตองการ สารผสมเพ่ิมน้ีจะใชหรือไมก็ไดแลวแตการออกแบบ ซ่ึงจะตองไดรับการเห็นชอบจากกรมทางหลวง
กอน 

1.3 นํ้า 
      นํ้าท่ีใชตองใสสะอาดปราศจากส่ิงเจือปนท่ีจะกอใหเกิดผลเสียตอพาราสเลอร่ีซีล 
1.4 มวลรวม (Aggregate) 
      มวลรวมตองเปนหินโมซึ่งแข็ง คงทน สะอาด ปราศจากดินหรือวัสดุไมพึงประสงคอ่ืนใด   อาจม ี

วัสดุผสมแทรกดวยก็ได   
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      ในกรณีท่ีไมไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอ่ืน มวลรวมตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
      1.4.1 มีคา Sand Equivalent เม่ือทดลองตาม ทล.-ท.203 “วิธีทดลองหาคา Sand Equivalent” 

ไมนอยกวารอยละ 60 
      1.4.2 มีคาความสึกหรอ เม่ือทดลองตาม ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse 

Aggregate โดยใชเคร่ือง Los Angeles Abrasion” ไมมากกวารอยละ 35  
       1.4.3 มีคาสวนที่ไมคงทน (Loss) เม่ือทดลองตาม ทล.-ท. 213 “วิธีการทดลองหาความคงทน  
(Soundness)  ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต จํานวน 5 รอบ ไมมากกวารอยละ 9  
  1.5 วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) 

      วัสดุผสมแทรก เชน ปูนซีเมนต ปูนขาว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมวลรวมตองใชในปริมาณนอยที่สุด
เทาท่ีจําเปน จะใชเม่ือตองการปรับปรุงความสะดวกในการทํางาน (Workability) หรือปรับปรุงขนาดคละ 
(Gradation)  
 
2. การใชงาน 

พาราสเลอรี่ซีลใชสําหรับฉาบผิวทางแบงเปน 3 ชนิด มีลักษณะแตกตางกันตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 
1 ซ่ึงจะแตกตางกันตามวัตถุประสงคในการใชงาน ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณเน้ือยางท่ีใชและอัตราการ
ใชวัสดุ การท่ีจะกําหนดใหฉาบผิวพาราสเลอร่ีซีลชนิดใดข้ึนอยูกับสภาพผิวทางเดิม ปริมาณการจราจรและ
วัตถุประสงคในการใชงาน 

การฉาบผิวพาราสเลอร่ีซีลจะตองเลือกชนิดท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามความตองการ ซึ่งแบงไดดัง
ตอไปน้ี 

2.1 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 1 เปนชนิดท่ีสามารถแทรกซึมรอยแตกไดดี   ใชสําหรับฉาบผิวทาง   โดยมี 
วัตถุประสงคดังน้ี 

      2.1.1 ยารอยแตก 
      2.1.2 ฉาบเปนผิวทาง กรณีตองการปรับปรุง Texture ของผิวทางเดิมเล็กนอย 
      2.1.3 ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม  
2.2 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที ่2 เปนชนิดท่ีมีผิวหนาหยาบกวาชนิดท่ี 1 ใชสําหรับฉาบผิวทาง หรือผิวไหล 

ทาง โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
      2.2.1 เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดิม 
      2.2.2 ใหผิวทางระบายนํ้าออกไปไดรวดเร็ว 
      2.2.3 ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม 
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2.3 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที ่3 เปนชนิดท่ีมีผิวหนาหยาบท่ีสุด ใชสําหรับฉาบผิวทาง หรือผิวไหลทาง  

โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
       2.3.1 เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดิม  

      2.3.2 ใหผิวทางระบายนํ้าออกไปไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 
      2.3.3 ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม 
      2.3.4 ฉาบปรับระดับไดเล็กนอย 
      2.3.5 ปรับแก Crown Slope ไดเล็กนอย 
      2.3.6 ฉาบปดผิวทางเดิมท่ีหลุด (Raveling) 

 
ตารางท่ี 1 ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณเน้ือยางแอสฟลต และอัตราการฉาบพาราสเลอร่ีซีล 

 
ชนิดของพาราสเลอรี่ซีล 

ชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3 
ผานตะแกรงขนาด 

 
ปริมาณผานตะแกรง  รอยละโดยมวล 

        9.5     มม.     (3/8 น้ิว) 
        4.75   มม.     (เบอร 4) 
        2.36   มม.     (เบอร 8) 
        1.18   มม.     (เบอร 16) 
        0.600 มม.     (เบอร 30) 
        0.300 มม.     (เบอร 50) 
        0.150 มม.     (เบอร 100) 
        0.075 มม.     (เบอร 200) 

 
100 

90 – 100 
65 – 90 
40 – 65 
25 – 42 
15 – 30 
10 – 20 

100 
90 – 100 
65 – 90 
45 – 70 
30 – 50 
18 – 30 
10 – 21 
 5  – 15 

100 
70 – 90 
45 – 70 
28 – 50 
19 – 34 
12 – 25 
7 – 18 
5 – 15 

Residue ของแอสฟลต รอยละ 
โดยมวลของมวลรวมแหง 

10.0 – 16.0 7.5 – 13.5 6.5 – 12.0 

อัตราการฉาบ เปน กก./ตร.ม. 3.0 – 5.5 5.5 – 10.0 10.0 – 16.0 
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3. ขอกําหนดในการออกแบบสวนผสมพาราสเลอรี่ซีล 

3.1 กอนเร่ิมงานใหผูรับจางทําการออกแบบสวนผสม แลวใหนายชางผูควบคุมงานเก็บตัวอยางวัสดุ 
สวนผสมท่ีจะใชในการผสมพรอมท้ังเอกสารการออกแบบสงใหกรมทางหลวงตรวจสอบ โดยผูรับจางตองเปน 
ผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 

      การออกแบบสวนผสมน้ี ผูรับจางตองใชวิธีของ The Asphalt Institute Manual Series No.19 
โดยวิธีหาคา C.K.E. และตามมาตรฐาน ASTM. D 3910 “Standard Practice for Design, Testing, and 
Construction of Slurry Seal” หรือใชมาตรฐานและวิธีทดลองของ International Slurry Surfacing 
Association (ISSA) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีกรมทางหลวงเห็นชอบ  

3.2 คุณภาพของวัสดุท่ีจะใชออกแบบจะตองผานการทดลองคุณภาพใหใชไดแลว การออกแบบสวน 
ผสมจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 3.3 สวนผสมพาราสเลอรี่ซีลตองมีคุณสมบัติดังนี ้
       3.3.1 เวลาในการผสม (Mix Time) ท่ี 25 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 120 วินาที   
       3.3.2 คา Flow อยูระหวาง 10-20 มิลลิเมตร 
       3.3.3 Initial Set ไมมากกวา 30 นาที 
       3.3.4 เวลาในการบม (Cure Time) ไมมากกวา 2 ชั่วโมง      
       3.3.5 คา Wet Track Abrasion Loss ไมมากกวา 500 กรัมตอตารางเมตร 

      3.3.6 คา Hubbard Field Stability ท่ี 25 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 11.8 กิโลนิวตัน  (1,200  
กิโลกรัมแรง) 

3.4 กรมทางหลวงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงขนาดคละของมวลรวม   ปริมาณเน้ือยางแอสฟลตและ 
อัตราการฉาบแตกตางไปจากตารางท่ี 1 ก็ไดตามความเหมาะสม แตคุณสมบัติของสวนผสมตองถูกตองตาม 
ขอ 3.3 

3.5 หากวัสดุผสมมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากมวลรวมก็ดีหรือเน่ืองจากเหตุอ่ืนใดก็ดี   ผูรับจางตอง 
เปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานและคาใชจายในการนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 
 3.6 ระหวางการฉาบพาราสเลอร่ีซีล ถานายชางผูควบคุมงานเห็นวาสวนผสมของพาราสเลอร่ีซีลท่ี 
ออกแบบไวไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสนาม   มวลรวมหรือวัสดุผสมแอสฟลตผิดพลาดจากขอ 
กําหนด จะถือวาสวนผสมท่ีกําหนดไวในแตละคร้ังน้ันไมถูกตองตามคุณภาพท่ีตองการ ผูรับจางตองทําการ 
ปรับปรุงแกไขแลวออกแบบใหม คาใชจายในการน้ีผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบท้ังส้ิน 
 3.7 เกณฑความคลาดเคล่ือนของสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหเปนไปตามตารางท่ี 2 
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  ตารางท่ี 2 เกณฑความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหสําหรับสูตรสวนผสมเฉพาะงาน 

 
ผานตะแกรงขนาด รอยละ 

2.36 มม. (เบอร 8) และใหญกวา 
1.18 มม. (เบอร 16) 0.600 มม. (เบอร 30) และ 0.300 มม. (เบอร 50) 
0.150 มม. (เบอร 100) 
0.075 มม. (เบอร 200) 

+ 5 
+ 4 
+ 3 
+ 2 

Residue ของแอสฟลต โดยมวลของมวลรวมแหง + 0.5 
 
 หมายเหต ุ กรณีท่ีกรมทางหลวงเห็นควรใหกําหนดขอบเขตของสูตรสวนผสมเฉพาะงานแตกตางไป
จากตารางท่ี 2 ก็สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม 
 
            3.8 การทดลองและการตรวจสอบการออกแบบการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอร่ีซีลทุกคร้ัง ผูรับจาง 
ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกรมทางหลวงกําหนด 
 
4. เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีจะนํามาใชจะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน    หากอุปกรณเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือน้ันไมสามารถทํางานไดผลตาม
ตองการ ผูรับจางจะตองแกไขใหดีกอนนําไปใชงาน 
 4.1 เครื่องจักรพาราสเลอรี่ซีล 
       เคร่ืองจักรพาราสเลอร่ีซีลตองเปนเคร่ืองจักรท่ีขับเคล่ือนไดดวยตัวเอง  ประกอบดวย 

- เครื่องผสม (Mixer) 
- เคร่ืองฉีดนํ้า 
- เคร่ืองฉาบ (Spreader) 
- เคร่ืองปมพาราแอสฟลตอิมัลชัน น้ําและสารผสมเพิ่ม 

       - สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม 
       - ถังใสมวลรวม (Aggregate Bin) 

        - ถังใสวัสดุผสมแทรก (Filler Bin) 
- ถังใสน้ําและใสพาราแอสฟลตอิมัลชัน  
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  - ถังใสสารผสมเพิ่ม (Additive Tank)  
  - อุปกรณควบคุมอัตราสวนผสมของวัสดุ 
สวนประกอบของเคร่ืองจักรดังกลาวขางตนสําหรับรายการซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญมีราย

ละเอียดดังน้ี 
       4.1.1 เครื่องผสม  

               เคร่ืองผสมตองเปนเคร่ืองชนิดท่ีผลิตสวนผสมของพาราสเลอร่ีซีลไดอยางตอเน่ืองไมขาด
ตอน  มีเคร่ืองลําเลียงวัสดุตางๆ พรอมมาตรวัดปริมาณ สามารถลําเลียงมวลรวม วัสดุผสมแทรก นํ้า พารา 
แอสฟลตอิมัลชันและสารผสมเพ่ิมลงสูถังผสมตามอัตราสวนท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง  มวลรวมและวัสดุผสม 
แทรกถูกลําเลียงลงสูถังผสมในตําแหนงเดียวกัน เครื่องผสมสามารถลําเลียงวัสดุที่ผสมเขากันอยางดีแลวลง 
เคร่ืองฉาบไดอยางตอเน่ืองไมขาดตอน 

      4.1.2 เคร่ืองฉีดนํ้า  
               เคร่ืองฉีดนํ้าติดต้ังอยูหนาเคร่ืองฉาบ เชน  Fog Spray Bar  สามารถฉีดนํ้าใหเปนฝอยหรือ   

ละออง ใชสําหรับฉีดนํ้าใหผิวทางเปยกไดอยางท่ัวถึง 
      4.1.3 เคร่ืองฉาบ  

                เคร่ืองฉาบติดอยูทางดานทายของเคร่ืองผสม ตองสามารถปรับอัตราการฉาบไดตามท่ี
กําหนดปรับความกวางไดไมนอยกวา 1 ชองจราจร ฉาบไดเรียบและสม่ําเสมอ 

 4.1.4 เคร่ืองปมแอสฟลตอิมัลชัน  น้ําและสารผสมเพิ่ม  
    เคร่ืองปมแอสฟลตอิมัลชัน  น้ําและสารผสมเพิ่ม ตองมีมาตรวัดปริมาณและสามารถอาน

มาตรไดตลอดเวลาในการทําพาราสเลอร่ีซีล       
 4.1.5 สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม 
    สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม ตองมีมาตรวัดปริมาณและ

สามารถอานมาตรไดตลอดเวลาในการทําพาราสเลอร่ีซีล 
 4.2 เครื่องกวาดฝุน 
       เคร่ืองกวาดฝุนเปนแบบขับเคล่ือนไดดวยตัวเองหรือแบบลากท่ีติดต้ังท่ีรถไถนา (Farm Tractor) 
หรือรถอ่ืนใด ซ่ึงเปนชนิดไมกวาดหมุนโดยเคร่ืองกล ขนไมกวาดอาจทําดวยไฟเบอร ลวดเหล็ก ไนลอน หวาย
หรือวัสดุอ่ืนใดท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ตองมีประสิทธิภาพพอที่จะทําใหพื้นที่ที่จะกอสรางสะอาด อาจใชรวมกับ
เคร่ืองเปาฝุนและไมกวาดมือซ่ึงสามารถทําความสะอาดผิวทางและรอยแตกได 
 4.3 เครื่องเปาลม (Blower) 

      เปนแบบติดต้ังท่ีรถไถนาหรือรถอ่ืนใด มีใบพัดขนาดใหญใหกําลังลมแรงและมีประสิทธิภาพพอ
เพียงที่จะทําใหพื้นที่ที่จะกอสรางสะอาด 
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 4.4 เครื่องจักรบดทับ  
                  เคร่ืองจักรบดทับตองเปนรถบดลอยางแบบขับเคล่ือนไดดวยตัวเอง มีนํ้าหนักประมาณ 5 ตัน ลอ
ยางตองเปนชนิดผิวหนายางเรียบ มีขนาดและจํานวนช้ันผาใบเทากันทุกลอ   ความดันลมยางประมาณ 345  
กิโลพาสคัล (50 ปอนดแรงตอตารางน้ิว) 

4.5 อุปกรณอื่นๆ 
             อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงาน เชน เคร่ืองฉาบดวยมือ พลั่ว 
 
5. การเตรียมการกอนการกอสราง 
 กอนทําการกอสรางใหดําเนินการดังน้ี 

5.1 ใหกองมวลรวมใหเปนระเบียบ   โดยกองในบริเวณที่น้ําไมขังหรือบริเวณที่จะไมทําใหมวลรวมมี 
คุณสมบัติเปล่ียนแปลงไป    กอนนํามวลรวมไปใชงานจะตองไดรับการตรวจสอบและไดรับการอนุญาตจาก 
นายชางผูควบคุมงานกอน  
 5.2 กรณีผิวทางเดิมเปนผิวทางแอสฟลต     ใหทําการตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีจะทําการกอสรางและแกไข 
ความบกพรองตางๆ กอนฉาบผิว เชน ถาผิวเดิมบางจุดมีความเสียหายหรือระดับไมดี ใหทํา Deep Patching 
หรือ Skin Patching แลวแตกรณี 
 5.3 กรณีผิวทางเดิมเปนผิวทางคอนกรีต ใหทําการตรวจสอบรอยตอและรอยแตกตางๆแลวทําการ 
แกไขซอมแซมตามความเหมาะสม ทําความสะอาดใหเรียบรอยแลวทําการ Tack Coat กอนทําการฉาบผิว 
พาราสเลอรี่ซีล 
 5.4 ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องมือใหอยูในสภาพที่พรอมจะนําออกใชงานและผลิตสวน 
ผสมพาราสเลอร่ีซีลไดตามท่ีออกแบบไว 
 5.5 ใหทําการตรวจสอบและตรวจปรับมาตรวัดตางๆ เพ่ือใหใชวัสดุไดตามอัตราสวนท่ีตองการ 
 5.6 ในกรณีท่ีจําเปนตองกวาดฝุน   ใหใชเคร่ืองกวาดฝุนกวาดวัสดุท่ีไมพึงประสงคออกจากผิวทาง 
จนสะอาด ถาจําเปนใหใชนํ้าลางดวย 
 5.7 ตองพิจารณาสภาวะอากาศใหเหมาะสม หามทําการฉาบผิวในระหวางฝนตกและอุณหภูมิของ 
อากาศขณะฉาบตองไมตํ่ากวา 10 องศาเซลเซียส 
 
6. การกอสราง 
 วัสดุตางๆที่จะนํามาผสมเปนพาราสเลอรี่ซีลตองเปนวัสดุที่ผานการทดลองและมีคุณภาพใชไดแลว 
 6.1 ขอกําหนดทั่วไปในการกอสราง 

      6.1.1 กรณีที่ผิวทางเดิมเปนผิวทางแอสฟลตที่มีผิวแหง ตองทําใหเปยกสมํ่าเสมอดวยเคร่ืองฉีด 
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นํ้าเปนฝอยหรือเปนละอองทันทีกอนทําการฉาบผิว 
       6.1.2 กรณีท่ีผิวทางเดิมเปนผิวคอนกรีต ใหทําการ Tack Coat ดวยแอสฟลตอิมัลชันชนิด CSS-1 
หรือ CSS-1h ในอัตรา 0.1 – 0.3 ลิตรตอตารางเมตรหรือจะผสมนํ้าในอัตราสวน 1:1 แลว Tack Coat ในอัตรา 
0.2 – 0.6 ลิตรตอตารางเมตร กอนทําการฉาบผิว 

      6.1.3 พาราแอสฟลตอิมัลชันในสวนผสมตองไมแตกตัวในเคร่ืองฉาบกอนท่ีจะฉาบ 
      6.1.4 พาราสเลอร่ีซีลท่ีผสมแลวตองสามารถกระจายไดอยางสมํ่าเสมอในเคร่ืองฉาบ     ตองมี 

ปริมาณมากพอตลอดเวลาเพ่ือใหการฉาบ  ฉาบไดเต็มความกวางตามตองการ 
 6.2 การฉาบ 

      6.2.1 สวนผสมพาราสเลอร่ีซีลเม่ือฉาบบนผิวทางแลวตองมีสวนผสมคงท่ีถูกตองตามสูตรสวน 
ผสมเฉพาะงาน 

      6.2.2 สวนผสมพาราสเลอร่ีซีลตองไมจับกันเปนกอนหรือแตกตัวในเคร่ืองฉาบ ไมมีมวลรวมใดที่ 
ไมถูกเคลือบดวยพาราแอสฟลตอิมัลชัน ไมเกิดการแยกตัวระหวางพาราแอสฟลตอิมัลชันกับมวลรวมละเอียด 
ออกจากมวลหยาบหรือมีมวลหยาบตกลงสูสวนลางของวัสดุผสม     ถามีกรณีดังกลาวเกิดข้ึนจะตองตักวัสดุ 
ผสมน้ีออกไปจากผิวทาง 

      6.2.3 ตองไมมีรอยครูดซ่ึงอาจเกิดจากหินกอนใหญเกินไปปรากฏใหเห็นบนผิวทางท่ีฉาบเรียบรอย 
แลว  ถาเกิดกรณีเชนน้ีตองทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอย นายชางผูควบคุมงานอาจใหใชตะแกรงรอน
มวลรวมกอนนํามาผสม  
       6.2.4 กรณีท่ีไมสามารถใชเคร่ืองฉาบทําการฉาบไดเพราะสถานท่ีจํากัด การฉาบดวยมือตองได 
รับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานกอน 
  6.3 รอยตอ 

      รอยตอตามยาวหรือตามขวางตองไมเปนสันนูนหรือมองเห็นชัดเจนวาไมเรียบรอย  ถาเกิดกรณี 
เชนน้ีตองทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอยโดยวิธีท่ีนายชางผูควบคุมงานเห็นชอบ  

6.4 การบดทับ 
      6.4.1 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ไมตองทําการบดทับ 

       6.4.2 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที ่3 อาจจะทําการบดทับหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของนายชางผู 
ควบคุมงาน หากตองทําการบดทับตองทําการบดทับขณะท่ีสวนผสมกําลังแข็งตัว  (ขณะบม) โดยใชรถบดลอ 
ยางตามขอ 4.4 บดทับดวยความเร็วประมาณ 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จํานวนไมนอยกวา 5 เท่ียว 
 6.5 การบม 

      เม่ือฉาบเสร็จแลวตองปลอยใหบมตัวระยะเวลาหน่ึงกอนเปดการจราจร   การบมตัวจะนานเทาไร 
ใหตรวจสอบการแตกตัวของพาราแอสฟลตอิมัลชันในสวนผสมพาราสเลอร่ีซีล โดยดูการเปล่ียนสีของสวนผสม 
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จากสีนํ้าตาลเปนสีดําและปราศจากนํ้าในสวนผสม  ซ่ึงสามารถจะทําการตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซับนํ้าบน 
ผิวพาราสเลอรี่ซีล ถาไมมีนํ้าปรากฎบนผิวและผิวน้ันเปนสีดําแลวก็สามารถเปดการจราจรได   โดยปกติจะใช 
เวลาบมไมเกิน 2 ชั่วโมง 

ระหวางการบมตัวถาจําเปนตองเปดใหการจราจรผาน           อาจใชหินฝุนหรือทรายสาดปดเพ่ือให 
รถยนตผานก็ได 
 
7. การอํานวยการและการเปดการจราจร 
 ผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการกอสราง โดยจัดหาติดต้ัง
อุปกรณ ปายเคร่ืองหมายและสัญญาณจราจรเตือนลวงหนาเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ   
 ระยะเวลาท่ีจะเปดการจราจรควรพิจารณาตามความจําเปนในสนาม ควรเปดการจราจรไดเมือ่บมตัว
ครบ 2 ชั่วโมงแลว นายชางผูควบคุมงานจะเปนผูกําหนดระยะเวลาในการเปดการจราจรตามความเหมาะสม 
 
8. ขอควรระวัง 
 8.1 การขนสงพาราแอสฟลตอิมัลชันในกรณีที่เปนถังบรรจ ุDrum โดยเฉพาะการขนข้ึนหรือลงตอง 
ระมัดระวังไมใหถังบรรจุพาราแอสฟลตอิมัลชันไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง เพราะอาจทําใหพารา 
แอสฟลตอิมัลชันแตกตัวได 
 8.2 กอนใชพาราแอสฟลตอิมัลชันท่ีบรรจุถังเก็บไวเปนเวลานาน   ควรกล้ิงถังไปมาอยางนอยดานละ  
5 ครั้งกอนบรรจุลงในเครื่องผสมพาราสเลอรี่ซีล   ท้ังน้ีเพ่ือใหพาราแอสฟลตอิมัลชันมีลักษณะเดียวกันอยาง
ท่ัวถึง 
 8.3 ทุกครั้งที่ทําการผสมพาราสเลอรี่ซีลเสร็จแลวควรลางเครื่องผสมใหสะอาด มิฉะนั้นจะมีแอสฟลต 
เกาะติดในเคร่ือง ทําใหไมสะดวกในการทํางานในคร้ังตอไป 
 8.4 เม่ือเปดถังบรรจุพาราแอสฟลตอิมัลชันออกใช ควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาอยางดี มิฉะนั้นจะ 
ทําใหนํ้าในถังระเหยได ซึ่งจะทําใหพาราแอสฟลตอิมัลชันเสื่อมสภาพ  
 

 
*        *        *         *       * 
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