
การซอ่มแซมในงานบํารงุปกติ

การซ่อมบาํรงุรกัษาทางผิวแอสฟัลต์
วธีิการอุดรอยแตก (Crack Filling)
วธีิการฉาบผิวทางแบบฟ็อกซีล (Fog Seal)
วธีิการฉาบผิวทางแบบชพิซีล (Chip Seal)
วธีิการฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล (Slurry Seal)
วธีิการปะซ่อมผิวทาง (Skin Patching)
วธีิการขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patching)



วธีิการอุดรอยแตก (Crack Filling)
ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ทาํความสะอาด ไล่เศษวัสดุที่
อุดรอยแตกออกให้หมด

- อุดรอยแตกด้วยแอสฟัลต์
เหลว

- ถ้ารอยแตกกว้างกว่า 3 มม. 
ให้ใช้แอสฟัลต์ผสมกับวัสดุ
ละเอียด

- กรณีรอยแตกลึกมาก ให้ใช้
ทราย หรือทรายผสม
ปนูซีเมนต์หรือทรายผสมปนู
ขาว กรอกลงในรอยแตก
ก่อน

- สาดทรายปิดทบัทนัที

วธีิการฉาบผิวทางแบบฟ็อกซีล (Fog Seal)
ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ทาํความสะอาดบริเวณที่
เสียหาย

- ตกีรอบ ขอบเขตที่จะทาํ
การซ่อมให้คลุมพืน้ที่
เสียหายออกไป 30 ซม.

- ราดด้วยแอสฟัลต์อมัิลช่ัน
ผสมนํา้ 1:1 ในบริเวณที่
กาํหนด

- ปิดการจราจรจนกว่า
แอสฟัลต์จะแห้งสนิท



วธีิการฉาบผิวทางแบบชพิซีล (Chip Seal)
ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ทาํความสะอาดบริเวณที่
เสียหาย

- ตกีรอบ ขอบเขตที่จะทาํ
การซ่อมให้คลุมพืน้ที่
เสียหายออกไป 30 ซม.

- ราดด้วยแอสฟัลต์
- โรยหนิย่อยหรือกรวดย่อย
ทนัที

- บดทบัด้วยเคร่ืองมือที่
เหมาะสม

- เกล่ียวัสดุที่เหลือค้างซ้อน
กันอยู่ ให้กระจายลงบน
ส่วนที่ขาด

- ปิดการจราจรจนกว่า
แอสฟัลต์จะแห้งสนิท

แอสฟัลต์ซีเมนต์ > 30 นาที
แอสฟัลต์อีมัลชัน > 5 ช่ัวโมง
คัทแบคแอสฟัลต์ > 7 ช่ัวโมง

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ตกีรอบ ขอบเขตที่จะทาํ
การซ่อมให้คลุมพืน้ที่
เสียหายออกไป 30 ซม.

- ผสมส่วนผสม Slurry Seal
- ฉาบส่วนผสมให้เตม็พืน้ที่ 
โดยส่วนผสมต้องไม่เป็น
ก้อน, ไม่มีหนิที่ไม่ถูกผสม
กับแอสฟัลต์อีมัลชัน, ไม่มี
การแยกตวัของวัสดุผสม 
และไม่มีรอยขีด รอยแยก 
ให้เหน็บนผิวที่ฉาบ
เรียบร้อยแล้ว

- บ่ม Slurry Seal จนสีของ
ส่วนผสมเปล่ียนจากสี
นํา้ตาลเป็นสีดาํ

วธีิการฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล (Slurry Seal)

 



วธีิการปะซ่อมผิวทาง (Skin Patching)
ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- เล่ือยตดัผิวทางตามแนว
เส้นกรอบให้ลึกถงึชัน้ผิวที่
เสียหาย และขุดออก

- ทาํความสะอาดพืน้ที่ด้วย
ไม้กวาดหรือเคร่ืองเป่าลม

- Prime หรือ Tack Coat 
ตามความเหมาะสม

- ป ูPremix ให้เผ่ือความสูง
ไว้เล็กน้อย

- บดทบัด้วยเคร่ืองจักรที่
เหมาะสม

- กรณีปทูบัด้วย Cold Mix 
ให้สาดหนิฝุ่นปิดทบัหน้า
ตลอด

วธีิการขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patching)
ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- เล่ือยตดัผิวทางตามกรอบ
- ขุดรือ้ผิวทาง และวัสดุชัน้
ทางที่ชาํรุดเสียหายออก 
จนถงึชัน้ที่แน่นแข็ง

- บดทบัก้นหลุมให้แน่นและ
เรียบเสมอกัน

- ก่อสร้างชัน้ต่างๆ ตาม
โครงสร้างชัน้ทางเดมิ ทัง้นี ้
อาจเลือกใช้วัสดุที่ดกีว่าชัน้
ทางเดมิกไ็ด้

- Prime และ Tack Coat
- ป ูPremix ให้เผ่ือความสูงไว้
เล็กน้อย

- บดทบัด้วยเคร่ืองจักรที่
เหมาะสม

- กรณีปทูบัด้วย Cold Mix ให้สาด
หนิฝุ่นปิดทบัหน้าตลอด



การซ่อมบาํรงุรกัษาทางผิวคอนกรีต
วธีิการเปล่ียนวัสดุยารอยต่อชนิดเทร้อน (Joint Resealing)
วธีิการอุดซ่อมรอยแตก (Crack Filling)
วธีิการขูดแต่งผิวหน้าคอนกรีต (Grinding and Grooving)
วธีิการซ่อมแซมระบบถ่ายนํา้หนัก (Load Transfer Restoration)
วธีิการซ่อมแซมบางส่วนของความหนา (Partial-depth Repair)
วธีิการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพืน้ถนนคอนกรีต (Subsealing)
วธีิการซ่อมแซมตลอดช่วงความหนา (Full-depth Repair)

วธีิการเปล่ียนวัสดุยารอยต่อชนิดเทร้อน (Joint Resealing)

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ขุดลอกเอาวัสดุรอยต่อเก่า
ออกให้หมด

- ทาํความสะอาดรอยต่อ
- ทาวัสดุทารอยต่อ (Joint 

Primer)ให้ทั่วรอยต่อ
- หยอดวัสดุยารอยต่อลงไป
ในรอยต่อ

วัสดุ ความกว้าง:ความลึก

แอสฟัลต์ 1 : 1

ซลิิโคน 2 : 1

Backer
Rod วสัดุยาแนว

ความกวา้ง

ความลึก

ความกว้าง

ความลึก

วัสดุยาแนว
Backer
Rod



วธีิการอุดซ่อมรอยแตก (Crack Sealing)

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ทาํร่องตามแนวรอยแตก
- ทาํความสะอาดรอยแตก
- ทาวัสดุทารอยแตก (Joint 

Primer)ให้ทั่วรอยต่อ
- หยอดวัสดุยารอยแตกลง
ไปในรอยแตก

วธีิการขูดแต่งผิวหน้าคอนกรีต (Grinding and Grooving)

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ขูดผิวหน้าด้วยเคร่ืองจักร
ปรับปรุงผิวหน้าคอนกรีต
แบบขูด

- ทาํความสะอาด



วธีิการซ่อมแซมระบบถ่ายนํา้หนัก(Load Transfer Restoration)

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- กาํหนดตาํแหน่งที่ใส่
เหล็กเดอืย

- เจาะร่องคอนกรีต
- วางเหล็กเดอืยและเท
วัสดุกลบร่อง

วธีิการซ่อมแซมบางส่วนของความหนา (Partial-depth Repair)

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- ตรวจสอบความเสียหาย
ของคอนกรีต

- กาํหนดพืน้ที่ซ่อมแซม
- สกัดคอนกรีตที่เสียหาย
- ทาํความสะอาดพืน้ที่
ซ่อมแซม

- ตดิตัง้แบบ กรณีพืน้ที่ซ่อม
อยู่ตดิรอยต่อ

- ทานํา้ยาประสานคอนกรีต
- เทคอนกรีตลงในพืน้ที่
ซ่อมแซม



วธีิการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพืน้ถนนคอนกรีต (Subsealing)

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- กาํหนดตาํแหน่งเจาะรู โดย
พจิารณาจากสภาพความ
เสียหาย

- เจาะรูในแนวดิ่ง ให้ทะลุชัน้
แผ่นพืน้คอนกรีต

- ผสมวัสดุอุดซ่อม และอัด
ฉีดลงในรูที่เจาะไว้จนเตม็

- ปิดด้วยจุกและทิง้ไว้1-2ชม.
- ตรวจสอบรูเจาะ ถ้าพบว่า
ยังมีโพรงให้อัดซํา้จนเตม็

ทศิทางจราจร
0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

2

1

รอยต่อตามขวาง

ความกว้างแผ่นพืน้ถนน
(ตามปกต ิ3.50 ม.)

ไหล่ทาง

ทศิทางจราจร
0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

2

1

รอยต่อตามขวาง

ความกว้างแผ่นพืน้ถนน
(ตามปกต ิ3.50 ม.)

ไหล่ทาง

0.60 - 0.80 ม.

4

3

ทศิทางจราจร
0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.

2

1

รอยต่อตามขวาง

ความกว้างแผ่นพืน้ถนน
(ตามปกต ิ3.50 ม.)

ไหล่ทาง

3

0.80 ม.

วธีิการซ่อมแซมตลอดช่วงความหนา (Full-depth Repair)

ขัน้ตอนการดาํเนินการ
- กาํหนดพืน้ที่ที่เสียหาย
- รือ้แผ่นคอนกรีตเดมิออก
- ปรับปรุงชัน้ทางใต้แผ่นพืน้
คอนกรีต

- ตดิตัง้เหล็กเดอืยและเหล็ก
ยดึ

- เทคอนกรีตและตบแต่ง
ผิวหน้า



งานซอ่มผิวคอนกรตีดว้ยแอสฟัลต์

2. ปรับปรุงชั้นรองรับแผน่คอนกรีต ใหแ้ขง็แรง แน่น และไดร้ะดบั

1. ทุบช้ินคอนกรีตของมุมท่ีแตกหกัชาํรุด 
ตดัตะแกรงเหลก็เสริมผวิเดิมออก

3. ทาํความสะอาดพ้ืนทาง และผวิดา้นขา้งของ
แผน่คอนกรีตเดิมท่ีแตก แลว้ทาํ Tack Coat 

4. ใส่แอสฟัลตค์อนกรีตลง และบดอดัให้
แน่นเป็นชั้นๆ จนเสมอกบัผวิทางเดิม

 งานซ่อมมุมแผ่นคอนกรีตแตกหัก (Corner Break Repair)



 งานซ่อมผวิหน้าถนนหลดุกร่อน (Surface Scalling Repair)
กรณผีวิหน้าหลุดกร่อน ลกึไม่เกนิ 3/8 นิว้

1. ตีกรอบขอบเขตท่ีจะทาํการซ่อมผวิ 
ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเสียหายออกไป
ประมาณ 30 ซม. 

2. ทาํความสะอาดพ้ืนผวิในบริเวณท่ีจะซ่อม

3. ปูส่วนผสม Slurry Seal ลงบนพ้ืนท่ี และ
เกล่ียแต่งใหเ้รียบ

4. ปิดการจราจรเป็นการบ่มตวั

4.    ปูดว้ยวสัดุผสม
แอสฟัลต ์(Cold Mix 
หรือ Hot Mix) แลว้
บดทบัจนแน่นได้
ระดบัเรียบ

3.    ทาํการ Tack Coat เตม็บริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะซ่อม

1. ตีกรอบขอบเขตท่ีจะทาํการซ่อมผวิ ให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเสียหายออกไป
ประมาณ 30 ซม. 

2. ทาํความสะอาดพ้ืนผวิในบริเวณท่ีจะซ่อม

กรณผีวิหน้าหลุดกร่อน ลกึเกนิ 3/8 นิว้



 งานซ่อมแผ่นคอนกรีตทรุดเป็นแอ่งหรือรอยต่อทรุดต่างระดบั 
(Depressed/ Joint Faulting Repair)

1.    ทาํความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะซ่อม

4.   บดอดัดว้ยรถบดหรือเคร่ืองตบกระทุง้

3. ปูทบัดว้ยวสัดุ
ผสมแอสฟัลต์
เกล่ียใหท้ัว่และ
ไดร้ะดบัเรียบ
กลมกลืนกบัผวิ
ทางเดิม

2. ทาํการ Tack Coat เตม็บริเวณท่ีจะซ่อม

ความเสียหายของผิวทางลกูรงั



สาเหตุการชาํรุดเสียหาย

ปรมิาณการจราจร ทีม่ากเกนิขดีจํากดั

การขดุคุย้ของลอ้รถ ทําใหเ้ป็นฝุ่ นและเกดิลกู
ระนาด (corrugation)

การชะลา้ง/การกดัเซาะของน้ํา

กระแสลม/ลมจากการวิง่ของยานพาหนะ

สาเหตอุืน่ๆ เชน่ กอ่สรา้งไมไ่ดม้าตรฐาน  
ขาดการบํารงุอยา่งสมํา่เสมอ

   ซอ่มหลมุบอ่ ทาํเป็นประจาํ

   กวาดเกลีย่ (LIGHT GRADING) เป็นคร ัง้คราว 

      (ความถีข่ ึน้อยูก่บัปรมิาณการจราจร)

   ขึน้รปูบดทบัใหม ่(HEAVY GRADING)
      ทกุปีเมือ่ส ิน้ฤดฝูน

• ถนนผวิลกูรังมาตรฐาน ควรออกแบบโครงสรา้งทางเผือ่ไวป้รับปรงุ
เป็นทางผวิแอสฟัลท ์หรอืทางคอนกรตี

• ตอ้งอยา่ปลอ่ยใหว้สัดซุ ึง่ใชเ้ป็นผวิ(ผวิทางชัว่คราว) สญูหายจนถงึชัน้ 
SUBGRADE

• จัดเก็บขอ้มลูและวเิคราะหเ์ชงิสถติเิพือ่ใชใ้นการกําหนดแผนงานเตมิ
วสัดผุวิทางในการดําเนนิงานขึน้รปูบดทบัใหม่

การซ่อมบาํรุงทางผิวลูกรัง


