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งานก่อสร้างทาง 

S- 3 งานโครงสร้างชั้นทาง 

S – 3.8 งานลาดแอสฟัลต์ (Tack Coat) 

 

บทน า 
หมายถึง  การลาดแอสฟัลต์ชนิดเหลวลงบน  ผิวทางเดิม Prime Coat ที่ทิ้งไว้นานจนไม่สามารถเป็นตัวยึดเหนี่ยวกับ

ช้ันผิวทางที่จะก่อสร้างใหม่ หรือลงบนชั้นรองผิวทางที่จะก่อสร้างผิวทางทบัลงไป 
 

คู่มือและข้อก าหนดการปฏิบัติงาน 
1. คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ 1 การบริหารโครงการ 

2. คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 การควบคุมงานก่อสร้างทาง 

3. คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 4 การควบคุมคุณภาพวัสด ุ

4. รายละเอียดและข้อก าหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 

5. คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวง ฉบับปีพ.ศ. 2545 

 
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

- 
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มาตรฐานกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานงานทาง 
 

ทล. – ม.403/2531             การลาดแอสฟัลต์ Tack Coat 
 
 
 
 
 

มาตรฐานวิธีการทดลอง 
 

ทล. – ท.401/2515             “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลต์ที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่อง 
Distributor” 

ทล. – ท.402/2515             “วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลต์ที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่อง 
Distributor” 

 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนดวัสดุ  
 

มอก. 371                      แคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชันส าหรับถนน 
มอก. 865                     คัตแบกแอสฟัลต ์

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- 
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ข้อพิจารณาในงานลาดแอสฟัลต์ (Tack Coat) 

ขั้นตอน ข้อปฏิบัต ิ
วัสดุ (Material) แอสฟัลต์ที่ใช้ต้องเป็น  ประเภทและชนิด  อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  และต้องผ่าน

การวิเคราะห์คุณภาพให้ใช้ได้แล้ว 
คัตแบกแอสฟัลต์ RC – 70 หรือ RC – 250 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคัตแบก

แอสฟัลต์มาตรฐานเลขที่ มอก. 865 หรือ 
แอสฟัลต์อิมัลชัน CRS – 1 หรือ CRS – 2 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแคตอิออ

นนิกแอสฟัลต์อิมัลชันส าหรับถนน มาตรฐานเลขที่ มอก. 371 
การเลือกชนิดของแอสฟัลต์ให้พิจารณาสภาพของพื้นหรือทางเดิมที่จะท า Tack Coat 

อุณหภูมิที่ใช้ลาดแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ 
ชนิดของแอสฟัลต์ ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ลาด C ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ลาด F 
RC-70 
RC-250 
CRS-1 
CRS-2 

50-110 
75-130 
50-85 
50-85 

120-225 
165-270 
125-185 
125-185 

 

เครื่องจักรและเครื่องมือ ก่อนเริ่ม งานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักและเครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการ
ด าเนินงานไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั้งนี้ต้องเป็น แบบ ขนาด และอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องเป็นไปตาม ทล. – ท.403/2531  

ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้
ลาด 

กรณีพื้นผิวเดิมเป็น Prime Coat หรือผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หรือปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 
ชนิด ปริมาณ ลิตร/ตร.ม. 

RC-70, RC-250 
CRS-1, CRS-2 
CRS-1, CRS-2 

 

0.1-0.3 
0.1-0.3 
ผสมน้ าในอัตราส่วน 1:1 แล้วลาดในอัตรส่วน 
0.2-0.6 

 
กรณีพื้นเดิมเป็นผิวทางชนิดเซอร์เฟสทรีตเมนต์ หรือเพนเนเตรชันแมคคาดัม 
ใช้แอสฟัลต์ RC-70 RC-250               ใช้อัตรา 01-0.3 ลิตร/ตร. ม. 

วิธีการก่อสร้าง 1. การเตรียมการก่อน Tack Coat 
(1) การตรวจสอบอุปกรณ์และตรวจปรับเครื่องพ่นแอสฟัลต ์

 ก่อนน าเครื่องพ่นแอสฟัลต์ไปใช้งาน  จะต้องตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต่างๆ  
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  เพื่อให้สามารถลาดแอสฟัลต์ได้ปริมาณที่ถูกต้องและสม่ าเสมอตาม
แนวขวางและความยาวถนน  โดยเมื่อทดลองตาม ทล . – ท.401 “วิธีการทดลองหาปริมาณ
แอสฟัลต์ที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่อง Distributor” และตาม ทล. – ท.402 “วิธีการทดลองหา
ปริมาณแอสฟัลต์ที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่อง Distributor” แล้ว ปริมาณแอสฟัลต์จะคลาดเคลื่อน
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ขั้นตอน ข้อปฏิบัต ิ
ได้ไม่เกินร้อยละ 17 และ 15 ตามล าดับ 
(2) การเตรียมผิวทางเดิม Prime Coat ที่ทิ้งไว้นาน หรือช้ันรองผิวทาง 
- กรณีที่พื้นผิวเดิมที่จะท า Tack Coat ไม่สม่ าเสมอ หรือเป็นคลื่นให้ปรับแต่งให้สม่ าเสมอ ถ้ามี
หลุมบ่อจะต้องตัดหรือขุดออกแล้วท าการซ่อมแบบ Skin Patch หรือ Deep Patch แล้วแต่กรณี 
แล้วบดทับให้แน่นเสียก่อน เพื่อให้มีผิวที่เรียบสม่ าเสมอ ก่อนท า Tack Coat 
- พื้นผิวเดิมที่จะท า Tack Coat จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือวัสดุอื่นๆ  ปะปน ผู้รับจ้างจะต้อง
ก าจัดวัชพืช ฝุ่นสกปรก หรือดินออกจากขอบผิวเดิมเสียก่อน 
- กรณีที่พื้นทางเดิมได้ท า Prime Coat ทิ้งไว้นานจนกระทั่งไม่สามารถยึดเหนี่ยว (Bonding) กับผิว
ทางที่จะก่อสร้างภายหลัง หรือสกปรกจนไม่สามารถท าให้สะอาดได้โดยการขูด การล้าง และ
วิธีการท าความสะอาดที่ได้ก าหนดไว้ ก็ให้ท า  Tack Coat โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายช่างผู้
ควบคุมงาน 
- การท าความสะอาดพ้ืนทางเดิมที่ได้ท า Prime Coat ทิ้งไว้นาน หรือผิวทางเดิมที่จะท า Tack Coat 
โดยการกวาดฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมด้วยเครื่องกวาดฝุ่น อัตราเร็วการหมุนและน้ าหนักกดที่กด
ลงบนพื้นทางหรือผิวทางเดิม จะต้องป รับให้พอดีที่จะไม่ท าให ้ Prime Coat หรือผิวทางเดิม
เสียหาย แล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด 
- กรณีที่มีคราบฝุ่นหรือวัสดุแข็งอยู่ที่พื้นทางหรือผิวทางที่จะท า Tack Coat ให้ก าจัดคราบแข็ง 
ดังกล่าว โดยการใช้เครื่องมือใดๆ  ที่เหมาะสม ตามที่นายช่างผู้ควบคุมงานเห็นชอบท าการขูดออก
และล้างให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาด แล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวัสดุที่
หลุดหลวมออกให้หมด 
2. การก่อสร้าง 
(1) ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ลาดแอสฟัลต์ตามอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ ในอัตราการลาดที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ชนิด และสภาพของพื้นทางหรือผิวทางที่จะท า Tack Coat โดยนายช่างผู้ควบคุมงานก าหนดให ้
(2) กรณีที่พื้นที่จะท า Tack Coat เป็นที่ที่รถพ่นแอสฟัลต์เข้าไปไม่ได้ ให้ใช้ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบ
มือถือ 
(3) การท า Tack Coat บริเวณที่จะปะซ่อมหรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต์หรือ
ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้ เช่น พ้ืนที่ที่ จะซ่อมที่ไม่ต่อเนื่อง ให้ใช้แปรงทาแอสฟัลต์ได้โดย
ความเห็นชอบของนายช่างผู้ควบคุมงาน โดยอัตราแอสฟัลต์ที่ใช้จะต้องเหมา ะสมกับสภาพพื้น
ทางหรือผิวทางเดิม และตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
(4) การท า Tack Coat ให้ด าเนินการล่วงหน้าก่อนการสร้างชั้นผิวทางใดๆ ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมโดยก าหนดพื้นที่ที่จะท า Tack Coat ให้พอดีที่จะก่อสร้างชั้นผิวทางเสร็จภายในวัน
เดียวกัน ไม่อนุญาตให้ทิ้งไว้ข้ามคืนเพราะอาจท าให้พื้นทางหรือผิวทางเดิมสกปรก 
(5) ภายหลังจากการลาดแอสฟัลต์ Tack Coat แล้วให้ปิดการจราจรไว้ เพื่อให้น้ ามัน ในคัตแบก
แอสฟัลต์ระเหยออกไป หรือแอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัวและน้ าระเหยออกไป แล้วจึงก่อสร้างชั้นผิว
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ขั้นตอน ข้อปฏิบัต ิ
ทาง 
(6) กรณีที่มีพื้นที่ที่ได้ Tack Coat ไว้เหลืออยู่ เนื่องจากอุปสรรคอันเป็นเหตใุห้ไม่สามารถก่อสร้าง
ช้ันผิวทางจนหมดพื้นที ่ Tack Coat ได้ ให้ปิดการจราจรในช่วง  Tack Coat ที่ยังเหลืออยู่ และให้
ด าเนินการก่อสร้างชั้นผิวทางโดยเร็วที่สุดในทันที่สามารถด าเนินการต่อได ้
ข้อควรระวัง 
(1) การเก็บและการใช้แอสฟัลต์อิมัลชันแบบบรรจุถัง Bulk 
- ถังเก็บแอสฟัลต์อิมัลชันแบบบรรจุถัง Bulk ควรเป็นถังที่บุดัวยวัสดุกันความร้อน  และเป็นแบบ
ที่มีระบบหมุนเวียนแอสฟัลต์อิมัลชันในถัง  ระบบหมุนเวียนอาจเป็นแบบใช้ปั๊มแอสฟัลต์โดยการ
หมุนเวียนแอสฟัลต์อิมัลชันจากด้านบนไปสู่ด้านล่างของถังเก็บ  หรื อเป็นแบบใช้ใบพัดกวนที่มี
รอบการหมุนช้าๆ  ถ้าถังเก็บแอสฟัลต์อิมัลชันเป็นแบบไม่มีระบบหมุนเวียนหรือไม่มีใบพัดกวน
การเก็บควรเติมน้ ามันก๊าดลงในถังปริมาณเล็กน้อย  พอที่น้ ามันก๊าดจะลอยปิดผิวหน้าแอสฟัลต์
อิมัลชันในถังเพียงบางๆ เพื่อลดการเกิดแอสฟัลต์ลอยเป็นฝ้าที่ผิวหนา้ของแอสฟัลต์อิมัลชันในถัง 
- ควรบรรจุแอสฟัลต์อิมัลชันให้เต็มถัง เพื่อให้ผิวหน้าของแอสฟัลต์อิมัลชันที่สัมผัสกับอากาศมี
พื้นที่ที่น้อยที่สุด เพื่อลดการรวมตัวของแอสฟัลต์เป็นแผ่นฝ้าที่ผิวหน้า 
- ควรเก็บแอสฟัลต์อิมัลชันที่ช่วงอุณหภูมิ 10 -85 องศาเซลเซียส (50 -185 องศาฟาเรนไฮต)์ 
-อย่าให้ความร้อนแอสฟัลต์อิมัลชันจนกระทั่งอุณหภูมิที่ผิวสัมผัสกับพื้นผิวที่ความร้อนจาก
อุปกรณ์ให้ความร้อน มีอุณหภูมิสูงถึง 96 องศาเซลเซียส (205 องศาฟาเรนไฮต์) มิฉะนั้นแอสฟัลต์
อิมัลชันบริเวณที่สัมผัสกับพื้นผิวที่ความร้อนผ่านจากอุปกรณ์ให้ความรอ้นจะแตกตวัได้ 
- ขณะให้ความร้อนอิมัลชันในถังเก็บ ให้กวนแอสฟัลต์อิมัลชันไปด้วยเพื่อลดการรวมตัวของ
แอสฟัลต์เป็นแผ่นฝ้าที่ผิวหน้า 
-   การกวนแอสฟัลต์อิมัลชัน ห้ามใช้วิธีการอัดอากาศเข้าไปในถังเก็บ 
- การหมุนเวียนแอสฟัลต์อิมัลชันในถัง ไม่ควรท าให้แอสฟัลต์อิมัลชันไหล เวียนเร็วและรุนแรง
เกินไป เพราะอาจท าให้อากาศเข้าไปแทรกในแอสฟัลต์อิมัลชัน อันเป็นเหตุให้แอสฟัลต์อิมัลชัน
แตกตัวได้ง่าย 
- การผสมน้ ากับแอสฟัลต์อิมัลชัน CRS – 1 หรือ CRS – 2 ห้ามเติมแอสฟัลต์อิมัลชันลงในน้ า แต่
ให้เติมน้ าสะอาดอย่างช้าๆ ลงในแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อป้องกันมิให้แอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัว 
(2) การใช้แอสฟัลต์อิมัลชันแบบบรรจุถัง Drum 
- การขนส่งแอสฟัลต์อิมัลชัน โดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง ต้องระมัดระวังไม่ให้ถังบรรจุ
แอสฟัลต์อิมัลชันถูกกระทบกระเทือนรุนแรง เพราะอาจจะท าให้แอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัวได ้
- ก่อนใช้แอสฟัลต์อิมัลชันที่เก็บตั้งรอไว้นานๆ ควรกล้ิงถังไปมาอย่างน้อยด้านละ  5 ครั้งเป็น
ประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะเมื่อก่อนบรรจุลงเครื่องพ่นแอสฟัลต์ ทั้งนี้เพื่อให้แอสฟัลต์
อิมัลชันผสมเป็นเนื้อเดียวกันจนทั่วถัง ถ้าเปิดถังบรรจุแอสฟัลต์อิมัลชันออกใช้แล้วควรใช้ให้หมด
ถัง หรือถ้าใช้ไม่หมดต้องปิดไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันน้ าในถังระเหยออกไป ท าให้แอสฟัลต์อิมัลชัน
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ขั้นตอน ข้อปฏิบัต ิ
แตกตัว และหมดคุณภาพการเป็นแอสฟัลต์อิมัลชันได ้
-ทุกครั้งที่บรรจุแอสฟัลต์อิมัลชันลงในเครื่องพ่นแอสฟัลต์ ควรใช้ให้หมดแล้วล้างเครื่องพ่น
แอสฟัลต์ด้วย โดยเฉพาะที่ท่อพ่นแอสฟัลต์ เพราะ มิฉะนั้นแอสฟัลต์อิมัลชันจะแตกตัวและติด
แน่น ท าให้ไม่สะดวกในการท างานวันต่อวัน และเป็นการป้องกันไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์ใน
เครื่องพ่นแอสฟัลต์ถูกกรดในแอสฟัลต์อิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได ้

 
การวัดปริมาณงานและ

การจ่ายค่างาน 

1. วิธีการวัดปริมาณงาน 
การวัดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์ Tack Coat ให้คิดจากพื้นที่ตามที่ได้ก่อสร้างจริงตามแบบ

ปริมาณงานมีหน่วยเป็นตารางเมตร 
 2. วิธีการจ่ายค่างาน 

การจ่ายค่างานตามรายการนี้ หมายรวมถึง  ค่าวัสดุ  ค่าเครื่องจักร  ค่าแรงงาน  และอื่นๆ  ที่
จ าเป็นเพื่อการก่อสร้ างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามข้อ ก าหนด  โดยคิดจ่ายค่างานตามผลงานที่แล้ว
เสร็จแต่ละงวด  ในราคาหน่วยตามสัญญา 

 
 
 
 
 


