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การเปล่ียนแปลงด้านภูมิอากาศและฤดูกาลในปัจจุบนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ

แปรปรวนของสภาพแวดลอ้ม  และส่งผลกระทบกบัมนุษยชาติเป็นอยา่งมาก  ส าหรับประเทศไทย  
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 ไดเ้กิดปรากฎการณ์ฝนตกหนกัติดต่อกนัอย่างหนกัเป็นเวลา 3 ถึง 4 วนั 
อีกทั้งเกิดการไหลหลากของน ้ าป่าลงมาสมทบในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ปรากฏการณ์ดงักล่าว
ท าใหป้ริมาณน ้าในแม่น ้าล าคลอง อ่างเก็บน ้ า เข่ือน และฝายต่างๆ เอ่อลน้และเกิดน ้ าท่วมอยา่งท่ีไม่
เคยปรากฏมาก่อน  อุทกภยัในคร้ังน้ีก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบา้นเรือน และส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ  เช่น สะพาน ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นตน้ 

โครงงานวิจยัน้ีศึกษาแนวทางการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหายเน่ืองจาก
อุทกภยั  ในเขตต าบลบา้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงมีดว้ยกนั 8 เส้นทาง  แนว
ทางการแกไ้ขความเสียหายของถนนท่ีน าเสนอมีดว้ยกนัส่ีแนวทาง  ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและ
สามารถปฏิบติังานได้จริง  ภายใต้เง่ือนไขของสภาพถนนและขีดความสามารถของผูรั้บเหมา
ทอ้งถ่ิน  แนวทางท่ี 1 คือการท า Concrete Patching เฉพาะจุดท่ีเสียหายรุนแรง  แนวทางท่ีสองคือ
การท า Overlay Asphalt Concrete ทั้งสายทางท่ีเสียหาย  ซ่ึงเหมาะสมกบัถนนท่ีมีความเสียหายนอ้ย
ถึงปานกลาง  แต่ความเสียหายเกิดทั้งเส้นหรือเกือบทั้งเส้นทาง  แนวทางท่ีสามคือการท า Concrete 
Patching ร่วมกบั Overlay Asphalt Concrete  ซ่ึงเหมาะกบัการซ่อมผิวทางท่ีมีความเสียหายรุนแรง
และปานกลางตลอดแนวถนน  และแนวทางท่ีส่ีคือการอุดรอยแตก (Sealing Crack)  แนวทางน้ี
เหมาะกบัการซ่อมแซมถนนท่ีเกิดการแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด  ซ่ึงรอยแตกไม่ลึกและไม่
รุนแรงมากนกั  แนวทางท่ี 1 ด าเนินการกบัถนนคอนกรีตบา้นมะค่า  หมู่ท่ี 6 บา้นมะค่าพฒันา หมู่ท่ี 
10  บา้นวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 1) บา้นวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 3) และบา้นวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 4)  
แนวทางท่ี 2 ด าเนินการกบัถนนคอนกรีตบา้นวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 5)  แนวทางท่ี 3 ด าเนินการกบั
ถนนคอนกรีตบา้นยุง้  หมู่ท่ี 1  และแนวทางท่ี 4 ด าเนินการกบัถนนคอนกรีตบา้นวงัหิน หมู่ท่ี 5 
(เส้นท่ี 2) 
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 Changes in climate and extreme weather cause geohazard, which affects 

significantly human live. In Thailand on October 15, 2553 there was a flood disaster 

in Nakhon Ratchasima caused by a cataract and a heavy rainfall continuing for 3 to 4 

days. Consequently, rivers, reservoir, dam and weir overflowed. This serious disaster 

has never appeared before. Houses, bridges, buildings and roads were damaged.  

 The study investigated approaches for repairing eight damaged concrete roads 

due to flood disaster in Banpho sub-district, Muang district, Nakhon Ratchasima. Four 

appropriate approaches were proposed based on the damage conditions and the ability 

of local constructors. First approach was the concrete patching at specified damage 

portions. Second approach was the overlay asphalt concrete for the whole damaged 

road. This approach is suitable for slight to moderate damage along the road. Third 

approach was the combination of the concrete patching and the overlay asphalt 

concrete that is suitable for moderate to serious damage. The last approach was 

sealing crack that is suitable for moderate damage to repair longitudinal cracks. The 

first approach was considered for Banmaka Moo 6, Banmakapattana Moo 10, 

Banwanghin Moo 5 (routes 1, 3 and 4), The second, third and fourth approaches were 

for Banwanghin Moo 5 (route 5), Banyoung Moo 1 and Banwanghin Moo 5 (route 2), 

respectvely. 
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บทที ่1 
บทน า 

   
1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 ท่ีผา่นมาไดเ้กิดปรากฎการณ์ฝนตกหนกัติดต่อกนัอยา่งหนกัเป็น
เวลา 3 ถึง 4 วนั อีกทั้ งเกิดการไหลหลากของน ้ าป่าลงมาสมทบในพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา  
ปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้ปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าคลอง อ่างเก็บน ้ า เข่ือนและฝายต่างๆ เอ่อลน้และ
เกิดน ้ าท่วมอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน   อุทกภยัในคร้ังน้ีก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร
บา้นเรือน และส่ิงก่อสร้างต่างๆ  เช่น สะพาน ฝายน ้ าลน้ขนาดเล็ก รวมถึงถนนลาดยางและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นตน้ 
 แม้ว่าหน่วยงานราชการท้องถ่ินได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและจาก
หน่วยงานราชการอ่ืน (ส่วนกลาง) อย่างสม ่าเสมอและต่อทุกปี  แต่งบประมาณดงักล่าวจดัสรรไว้
เพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั  ซ่ึงไม่ไดจ้ดัเตรียมไวส้ าหรับการซ่อมแซมถนนจ านวน
มากท่ีเกิดความเสียหายจากเหตุอุทกภยัท่ีไม่คาดคิดน้ี  เพื่อให้เกิดการใชจ่้ายงบประมาณอนัเป็นภาษี
ของพี่นอ้งประชาชนอยา่งคุน้ค่ามากท่ีสุด  การซ่อมแซมและการจดังบบ ารุงรักษาตอ้งท าดว้ยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ  การแก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตท่ีช ารุดเสียหายน้ีต้องใช้ทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องหลายด้าน  ซ่ึงได้แก่  การบริหารโครงการ  เทคนิคการซ่อมบ ารุง  การบริหารด้าน
งบประมาณการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  การควบคุมคุณภาพของวสัดุตลอดทั้ ง
ทีมงานก่อสร้าง  เป็นตน้ 
 ผูศึ้กษาโครงงานวจิยัน้ีมีความสนใจในการศึกษาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาถนนคอนกรีต
ท่ีเสียหายเน่ืองจากอุทกภยั  ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะสายในเขตพื้นท่ีๆผูศึ้กษาโครงงานรับผดิชอบอยู ่
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหาย
จากอุทุกภยั  ในดา้นการบริหารและดา้นวศิวกรรม 
 
1.3 ขอบเขตการท าวจัิย 
 ผูศึ้กษาโครงงานวิจยัน้ีจะใช้หลกัของการบริหารโครงการก่อสร้างและวิธีการซ่อมบ ารุง
โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม (โดยอยู่ในเขตภายในต าบลบ้านโพธ์ิ อ า เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา)  และผูศึ้กษาโครงงานน้ีจะด าเนินการจดัท า คน้ควา้เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่อไป 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ทราบถึงแนวทางการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเกิดความเสียหายเน่ืองจากเหตุ
อุทกภยั  ซ่ึงสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับการซ่อมบ ารุงทางท่ีมีลักษณะงานและเกิดความ
เสียหายในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 อุทกภัย  
 อุกทกภยั คือ ภยัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีน ้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน ้ าท่วม น ้ าป่า หรืออ่ืน ๆ โดย
ปกติ อุทกภยัเกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน บางคร้ังท าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมี
สาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีก าลังแรง ร่องความกดอากาศต ่ามีก าลังแรง อากาศ
แปรปรวน น ้ าทะเลหนุน แผน่ดินไหว เข่ือนพงั ท าให้เกิดอุทกภยัไดเ้สมอ  (อุทกภยัและโคลนถล่ม 
5 จงัหวดัในเขตภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2549)  อุทกภยัสามารถแบ่งออกเป็น  3  ประเภท ดงัน้ี 

2.1.1  น ้าป่าหลาก   เกิดจากฝนตกหนกับนภูเขา หรือตน้น ้าล าธารและไหลบ่าลงท่ีราบอยา่ง
รวดเร็ว เพราะไม่มีตน้ไมช่้วยดูดซบั  ชะลอกระแสน ้ า  ความเร็วของน ้ า  ของท่อนซุง
และตน้ไม ้ ซ่ึงพดัมาตามกระแสน ้ าจะท าลายตน้ไม ้ อาคาร  ถนน สะพาน  และชีวิต
มนุษยแ์ละสัตวจ์นไดรั้บความเสียหาย 

2.1.2 น ้าท่วมขงั   น ้าเอ่อนอง  เกิดจากน ้าลน้ตล่ิง  มีระดบัสูงจากปกติท่วมแช่ขงั  ท าให้การ
คมนาคมหยดุชะงกั  เกิดโรคระบาดไดท้  าลายพืชผลเกษตรกร 

2.1.3 คล่ืนซัดฝ่ัง  เกิดจากพายุลมแรงซัดฝ่ัง  ท าให้น ้ าท่วมบริเวณชายฝ่ังทะเล  บางคร้ังมี
คล่ืนสูงถึง 10  เมตร ซดัเขา้ฝ่ังซ่ึงสามารถท าลายทรัพยสิ์นและชีวติได ้

 
2.2 น า้ท่วม  
 เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ทุกคนสามารถป้องกันได้ และเพื่อเป็นการ
สนบัสนุนใหชุ้มชนไดมี้ทางป้องกนัปัญหาอุทกภยัดว้ยตนเอง ส่วนวิชาการ ส านกังานทรัพยากรน ้ า
ภาค 8 กรมทรัพยากรน ้ า จึงไดจ้ดัท าเอกสารน้ีข้ึนเพื่อให้ชุมชนไดต้ระหนกั และเตรียมความพร้อม
ในการรับภยัน ้าท่วม ก่อนการช่วยเหลือภาครัฐจะมาถึง     ก่อนอ่ืนตอ้งมารู้จกัลกัษณะของอุทกภยัวา่
เกิดไดอ้ยา่งไรบา้ง ลกัษณะของอุทกภยัมีความรุนแรง และรูปแบบต่าง ๆ กนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะภูมิ
ประเทศ และส่ิงแวดลอ้มของแต่ละพื้นท่ีโดยมีลกัษณะดงัน้ี     น ้าป่าไหลหลาก หรือน ้าท่วมฉบัพลนั 
มกัจะเกิดข้ึนในท่ีราบต ่าหรือท่ีราบลุ่มบริเวณใกลภู้เขาตน้น ้ า เกิดข้ึนเน่ืองจากฝนตกหนกัเหนือภูเขา
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ท าให้จ  านวนน ้ าสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน และตน้ไมดู้ดซบัไม่ไหวไหล
บ่าลงสู่ท่ีราบต ่า เบ้ืองล่างอย่างรวดเร็ว มีอ านาจท าลายร้างรุนแรงระดบัหน่ึง ท่ีท าให้บา้นเรือน
พงัทลายเสียหาย และอาจท าให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตได ้    น ้ าท่วม หรือน ้ าท่วมขงั เป็นลกัษณะของ
อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณน ้ าสะสมจ านวนมาก ท่ีไหลบ่าในแนวระนาบ จากท่ีสูงไปยงัท่ีต ่าเขา้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
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ท่วมอาคารบา้นเรือน เรือกสวนไร่นาไดรั้บความเสียหาย หรือเป็นสภาพน ้ าท่วมขงั ในเขตเมืองใหญ่
ท่ีเกิดจากฝนตกหนัก ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน ้ าไม่ดีพอ มี
ส่ิงก่อสร้างกีดขวางทางระบายน ้า หรือเกิดน ้าทะเลหนุนสูงกรณีพื้นท่ีอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเล  น ้ าลน้ตล่ิง 
เกิดข้ึนจากปริมาณน ้ าจ  านวนมากท่ีเกิดจากฝนหนกัต่อเน่ือง ท่ีไหลลงสู่ล าน ้ า หรือแม่น ้ ามีปริมาณ
มากจนระบายลงสู่ลุ่มน ้ าด้านล่าง หรือออกสู่ปากน ้ าไม่ทนั ท าให้เกิดสภาวะน ้ าล้นตล่ิงเขา้ท่วม
เรือกสวน ไร่นา และบา้นเรือนตามสองฝ่ังน ้ า จนไดรั้บความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจช ารุด 
ทางคมนาคมถูกตดัขาดได้  ถา้ท่านเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วม หรือรู้อยูแ่ลว้วา่บริเวณท่ี
อาศยัอยูน่ั้นเป็นพื้นท่ีน ้ าท่วม การเตรียมการรับมือน ้ าท่วมเป็นกิจกรรมส าคญัในการป้องกนัตนเอง 
และอยา่รอใหเ้หตุการณ์น ้าท่วมเกิดข้ึนก่อนเพราะเม่ือถึงเวลานั้น มีค าตอบเดียวคือไม่มีเวลาแลว้  ท า
อยา่งไรถึงจะรู้วา่บา้นท่านอยูใ่นพื้นท่ีเสียงภยัน ้ าท่วมหรือไม่ (ส่วนวิชาการส านกังานทรัพยากรน ้ า
ภาค 8 กรมทรัพยากรน ้า 
 
2.3 สาเหตุของน า้ท่วม  

2.3.1 สาเหตุทางธรรมชาติ  
1. น ้าฝน โดยฤดูฝนจะเร่ิมในเดือนพฤษภาคมส้ินสุดในเดือนตุลาคมและเกิดพายหุมุนเขต

ร้อน 
2. น ้าทุ่ง เกิดจากน ้าฝนหรือน ้าเพื่อการกสิกรรมท่ีมีในพื้นท่ีใกลเ้คียง ไดแ้ก่ดา้นเหนือและ

ดา้นตะวนัออกไหลเขา้ในพื้นท่ีป้องกนัน ้าท่วมตามความลาดเอียงของระดบัพื้นดิน 
3. น ้ าเหนือ     เกิดจากน ้ าฝนท่ีตกในลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยากระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและ

พื้นท่ีต่าง ๆ บางส่วนถูกเก็บกกัโดยเข่ือนต่าง ๆ  ส่วนท่ีเหลือประมาณ  70 เปอร์เซ็นต ์
จะไหลผา่นกรุงเทพมหานครท าใหร้ะดบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยามีระดบัสูง 

4. น ้าทะเลหนุน  เม่ือระดบัน ้าทะเลเคล่ือนไหวข้ึนและลงโดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบ
ใหแ้ม่น ้าเจา้พระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการข้ึนลงคลอ้ยตามกนัโดยน ้าทะเลหนุน
สูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 

5. ระดบัน ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยา จากสาเหตุน ้ าเหนือมีปริมาณและมีน ้ าทะเลหนุนสูง   มี
ช่วงเวลาสัมพนัธ์กนัในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดบัน ้ าในแม่น ้ า
เจา้พระยาสูงกวา่ปกติมาก 

2.3.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ  
1. มีปัญหาผงัเมือง  ซ่ึงเดิมในอดีตเต็มไปดว้ย คู คลอง บึง ห้วย ท่ีสามารถรับน ้ าไดเ้ป็น

จ านวนมากเม่ือฝนตกลงมาสามารถระบายน ้ าจากถนนและท่ีอยู่อาศยัออกไปท่ีลุ่ม
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ขา้งเคียงได้ง่าย ซ่ึงในปัจจุบนัความเจริญของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วขนาดการ
ก าหนดผงัเมือง การควบคุมการใชท่ี้ดิน  เป็นเหตุให ้
- การระบายน ้า และพื้นท่ีรับน ้ าถูกถม  เป็นเหตุใหไ้ม่มีแหล่งกกัเก็บน ้าและท า

ใหไ้ม่สามารถระบายน ้าไดท้นั 
- การสูบน ้าบาดาล  เป็นเหตุใหแ้ผน่ดินทรุดมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ  ระดบัพื้น

ถนนและซอยไม่เท่ากนัท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนั 
2. ปัญหาระบบระบายน ้า จากสภาพปัญหาผงัเมือง  ตามมาดว้ยปัญหาขาดแผนหลกัระบาย

น ้าท่ีถูกตอ้ง คู คลอง ถูกถม ท่อระบายน ้ามีขนาดเล็ก และไม่สามารถขดุรอกคูคลอง ให้
ไดลึ้กเพียงพอ 

3. ปัญหาแผ่นดินทรุด เป็นปัญหาท่ีน่าวิตกท่ีสุด เน่ืองจากระบบป้องกนัน ้ าท่วมและ
ระบายน ้าท่ีไดล้งทุนไปแลว้ 

2.3.3 สาเหตุของน ้าท่วมในมุ่มมองของผูว้ิจยั  บริเวณอ าเภอรอบ ๆ เขาใหญ่โดนน ้ าท่วม
หนกั ซ่ึงปกติบางพื้นท่ีอาจท่วมอยูแ่ลว้ แต่ท่วมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่ในบางแห่ง เช่น  
อ าเภอปักธงชัย และอ่ืน ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา ไม่เคยมีประวติัน ้ าท่วมเลย  
สาเหตุ น่าจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี 

1. พื้นท่ีป่าในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลดลง เน่ืองจากถูกพวกกลุ่มคนหรือ
นายทุนท่ีเห็นแก่ตวั ตดัไม่ท าลายป่า สร้างรีสอร์ท หรือโรงแรมต่างๆ เพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตวัเอง  ซ่ึงการสร้างท่ีพกัแต่ละแห่งนั้น ตอ้งตดัตน้ไมอ้อกเป็น
ร้อยเป็นพนัตน้ เพื่อตวัของพวกเขาเอง มิหน าซ ้ ายงัท าลาย ส่ิงแวดลอ้ม และระบบ
นิเวศน์ โดยไม่มีจิตส านึก  วา่ท่ีดินเหล่านั้นเป็นท่ีป่าสงวน ไม่น่าจะออกโฉนดให้
ใครยดึครองได ้ มีใครกลา้ท่ีจะสืบสาว หาผูรั้บผดิ  

2. การตดัไมท้  าลายป่าเพื่อขยายถนน ซ่ึงโดยปกติแลว้ไม่มีความจ าเป็นใดๆ ท่ีจะตอ้ง
ขยายถนนเส้นนั้นเลย  อยากทราบว่าผูท่ี้คิดท าได้ท าเพื่อส่วนรวม หรือเอา
ความเห็นตวัเองและผลประโยชน์ตวัเองเป็นท่ีตั้ง กวา่จะสร้างตั้งแต่ตน้ทาง จนพน้
เขตเขาใหญ่เราจะตอ้งเสียพื้นท่ีป่าไปจ านวนมาก เน่ืองจากผูว้ิจยัเป็นผูห้น่ึงท่ีใช้
เส้นทางนั้น แลว้ไดเ้ห็นตน้ไมท่ี้ถูกโค่น ท าลาย แต่ละตน้ ตน้ใหญ่ๆ ประมาณ 10-
20 คนโอบ อายุราวๆ เกือบ 50 ปี ทั้งนั้น กองไวข้า้งทางเป็นร้อยเป็นพนัตน้ เห็น
แลว้จิตใจหดหู่  แลว้ก็เกิดค าถามข้ึนในใจวา่ ตน้ไมพ้วกน้ี ตดัแลว้เอาไปไวท่ี้ไหน 
สวยๆ ทั้งนั้น 
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ท่ีผูว้จิยัเขียนเร่ืองน้ีก็เพราะวา่อยากใหท้่านเห็น ผลกระทบท่ีชดัเจน เน่ืองจากการท่วมคร้ังน้ี
น ้ าส่วนใหญ่มาจากเขาใหญ่ ไหลลงสู่เข่ือนล าตะคลอง (เก็บน ้ าได ้314 ลา้น ลบ.ม. ก่อนหนา้น้ีน ้ า
แห้งแทบจะหมดเข่ือน) จนไม่สามารถกกัเก็บไวไ้ด ้  จึงปล่อยน ้ าลงมาสู่เข่ือนล าพระเพลิง (เป็น
ปราการด่านท่ี 2 ท่ีรองรับน ้ าท่ีลน้ออกมาจากเข่ือนล าตะคลอง กกัเก็บน ้ าไดถึ้ง 110 ลา้น ลบ.ม.) 
นอกจากน้ียงัมีอ่างเก็บน ้ าล าส าลาย (ปราการด่านท่ี 3 กกัน ้ าลน้ท่ีออกมาจากเข่ือนล าพระเพลิง เก็บ
น ้าได ้39.80 ลา้น ลบ.ม.)  จนในท่ีสุดอ่างเก็บน ้าล าส าลายก็ไม่สามารถเก็บน ้ าไวไ้ด ้ก็เลยตอ้งระบาย
น ้าออกมา มากเป็นประวติัการณ์ในรอบ 100 ปี   กวา่ น ้ าจะเขา้เมืองไดน้ั้น น ้ าตอ้งผา่นปราการทั้ง 3 
แห่ง แต่ก็ไม่สามารถกกัเก็บไวไ้ด ้ หากการขยายตวัของรีสอร์ทยงัมีอยู ่ หากการตดัไมท้  าลายป่ายงัมี
อยู ่หากนายทุนยงัขาดจิตส านึก และหากยงัมีคนไปใชบ้ริการท่ีพกัเหล่านั้น  ชาวบา้นธรรมดาซ่ึงเป็น
ประชาชนตาด าๆ ก็ตอ้งรับกรรมกนัต่อไป     
 

2.4 งานบ ารุงรักษาทางผวิคอนกรีต  
 ถนนผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  โดยทัว่ไปจะมีความแข็งแรงและรับก าลงัไดดี้กวา่
ถนน  ผิวทางลาดยางดงันั้น  ค่าก่อสร้างถนนผิวทาง คสล.  ย่อมสูงกว่าเช่นกนัการบ ารุงรักษาท่ีดี
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาและเวลาท่ีเหมาะสมเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ถนนท่ีตน้ทุนสูงไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่ง
คุม้ค่า 
 ความเสียหายของถนน คสล.  สาเหตุท่ีส าคญัมีอยู่  2  ประการ  ประการแรก  คือ  ความ
เส่ือมสภาพของคอนกรีต  ผลจากส่วนผสมของคอนกรีตไม่เหมาะสมมีความแข็งแกร่งทนทานไม่
เพียงพอหรือสกปรกแผน่พื้นแตกร้าว  เน่ืองจากการบิดตวัของแผน่คอนกรีตท่ีอุณหภูมิแตกต่างกนั  
รอยแตกระหว่างรอยต่อของแผ่นพื้นท่ีอาจเกิดจากการติดตั้งเหล็กเสริมถ่ายน ้ าหนักไม่ถูกต้อง  
ประการท่ีสองเกิดจากชั้นฐานรากท่ีรองรับแผ่นพื้นคอนกรีตไม่สามารถรับน ้ าหนักบรรทุกได้
เพียงพอ  ท าใหเ้กิดรอยแตกร้าวหรือหกัจากแผน่พื้นทรุดตวั  อยา่งไรก็ตามความเสียหายอาจเกิดจาก
หลายสาเหตุประกอบกนัการซ่อมแซมจึงอาจตอ้งเลือกวธีิการซ่อมใหถู้กตอ้งกบัสภาพความเสียหาย 
 

2.4.1 ลกัษณะและสาเหตุความเสียหายของผวิทางคอนกรีต  ประกอบดว้ย 
1. การโก่งตวัของแผ่นพื้น (Blowup or Buckling) ลกัษณะความเสียหายมีจากรอย

แตกหกัตามแนวตั้งฉากกบัการโก่งงอยกตวัของแผน่พื้น  สาเหตุเน่ืองจากคอนกรีต
เกิดการขยายตวั  ขณะท่ีต าแหน่งหรือขนาดของรอยต่อเพื่อขยายไม่เหมาะสม  ท า
ใหแ้รงอดัเกิดข้ึนมากดนัใหแ้ผน่พื้นโก่งงอแลว้แตกหกั 

2. รอยแตกตามมุม (Corner Breaks)  ลกัษณะความเสียหายเป็นรอยแตกตามมุมขวา
แผน่พื้นเป็นเส้นทแยงมุมระหวา่งรอยต่อ สาเหตุท่ีเกิดรอยแตกเน่ืองจากชั้นทางใต้
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แผ่นพื้นแข็งแรงไม่เพียงพอเม่ือมีน ้ าหนักบรรทุกมากดลงบนมุมของแผ่นพื้นจึง
เกิดรอยแตก 

3. แผน่พื้นแตกและแยกตวั (Divided Slab)  ลกัษณะเป็นรอยแตกตามแนวแบ่งแผ่น
พื้นเป็นหลายส่วน  สาเหตุเน่ืองจากขั้นโครงสร้างทางหรือคอนกรีตแข็งแรงไม่
เพียงพอกบัการรับน ้าหนกับรรทุกจากการจราจร 

4. รอยแตกจากความคงทนของวสัดุ (Durabilily (“D”) Cracking)  ลกัษณะความ
เสียหายเกิดรอยแตกเป็นเส้นหลายแนวขนานกนัและระยะของแนวใกลชิ้ด  จะเร่ิม
ปรากฏรอยแตกตามมุมของแผน่พื้นก่อน  สาเหตุเกิดจากขยายหรือหดตวัของวสัดุ
มวลรวมของคอนกรีต 

5. ทรุดตวัต่างระดบั (Faulting)  ลกัษณะความเสียหายสังเกตไดจ้ากแผน่พื้นติดกนัมี
ระดับท่ีแตกต่าง  สาเหตุเกิดจากการทรุดตัวของชั้ นฐานรากไม่เท่ากัน  หรือ
ความคลาดเคล่ือนจากการใชเ้หล็กเสริมถ่ายน ้าหนกั 

6. รอยต่อหลุดร่อน (Joint Seal Damage)  เป็นลกัษณะความเสียหายวสัดุรอยต่อหลุด  
สาเหตุเน่ืองจากการเส่ือมสภาพตามอายกุารใชง้านคุณภาพวสัดุรอยต่อ 

7. รอยแตกตามแนวยาว (Linear Cracking)  ลกัษณะความเสียหายเกิดรอยแตกตาม
แนวยาวของแผ่นพื้น  สาเหตุมกัเกิดจากการบิดตวัของแผ่นพื้นเน่ืองจากอุณหภูมิ  
หรือการทรุดตวัไม่เท่ากนัของชั้นทาง 

8. รอยปะซ่อม (Patching)  เป็นรอยปะซ่อมพื้นท่ีผิวเดิมหรือรอยปะซ่อมตามแนว
ระบบสาธารณูปโภค 

9. ผิวทางล่ืน (Polished Aggregate)  ลักษณะความเสียหายสังเกตุได้จากผิวหน้า
คอนกรีตล่ืนเป็นมนั  สาเหตุเกิดจากการขดัสีระหวา่งผิวหนา้ของแผน่พื้นกบัลอ้รถ
ท่ีวิง่ผา่นไปมา  ท าใหว้สัดุมวลรวมถูกขดัสีใหม้นัเรียบ 

10. Pumping  ลกัษณะความเสียหายเกิดการพุ่งทะลกัของน ้ าท่ีอยูใ่ตแ้ผน่พื้นคอนกรีต  
โดยอาจมีวสัดุของชั้นทางผสมปนข้ึนมาตามแนวรอยต่อหรือรอยแตก  เม่ือมี
น ้าหนกับรรทุกวิง่ผา่น  สาเหตุเกิดจากน ้าซึมผา่นลงไปตามรอยต่อหรือรอยแตกไป
อยู่ใตแ้ผ่นพื้น  เม่ือมีรถวิ่งผ่านพื้นมีการกระดกตวัข้ึนลงตรงบริเวณรอยต่อหรือ
รอยแตก  เกิดแรงอดัท าใหน้ ้าพุง่ทะลกัข้ึนมาบนผวิจราจร 

11. ผิวทางหลุดร่อน (Scaling)   ลักษณะความเสียหายผิวนั้ นคล้ายหน้าข้าวตัง  
เน่ืองจากการหลุดร่อนของวสัดุ Cement mortar ตรงส่วนบนของผิวหนา้  สาเหตุ
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มกัเกิดจากวสัดุมวลรวมสกปรกหรือ Cement Paste ส่วนบนปริมาณน ้ าสูงมาก
เกินไป 

12. รอยแตกจากการหดตวั (Shrinkage Cracks)  ลกัษณะความเสียหายเป็นรอยแตก
ลายงา (Hairline)  ยาวไม่นานนกัและไม่แตกขา้มแผ่นพื้น  สาเหตุมกัเกิดจากการ
บ่มการห่อตวัของคอนกรีต 

13.  ผิวทางแตกกะเทาะ (Spalling)  ลกัษณะความเสียหายเกิดรอยร้าวและแตกเป็น
สะเก็ดตามรอยต่อและมีความลึกไม่นานนกั  สาเหตุมกัเกิดจากรอยต่อไม่เรียบหรือ
คอนกรีตท่ีเส้นของรอยต่อไม่แข็งแรง  เม่ือมีน ้ าหนักมากดทบัจึงท าให้แตกบ่ิน
กะเทาะ 

2.4.2 วธีิซ่อมบ ารุงรักษา (Way maintenance) 
1. การซ่อมรอยต่อ (Repair of Joint Sealing)  เป็นการบ ารุงรักษารอยต่อท่ีช ารุดเพื่อ

ป้องกนัน ้ามิใหซึ้มลงใตผ้วิคอนกรีต 
ขั้นตอนการซ่อมรอยต่อมีล าดบัการด าเนินการดงัน้ี 

1. ขดุเอาวสัดุรอยต่อเดิมออกใหห้มด 
2. ท าความสะอาดรอยต่อใหใ้ชแ้ปลงลวดขดัหรือเคร่ืองอดัลมเป่าลม 
3. หยอดยางอุดรอยต่อใหม่ใหเ้ตม็พอดี 

 

ตารางท่ี 1  การซ่อมรอยต่อ (Repair of Joint Sealing) 
 

วสัดุ ใชว้สัดุ Joint Sealing 
เคร่ืองจกัรกล/ 
เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานประกอบดว้ย 
1.  เคร่ืองเป่าอดัลม                                              จ  านวน   1  เคร่ือง                         
2.  อุปกรณ์ในการขดุรอยต่อ  แปรงลวดขดั         จ านวน   1  ชุด 
3.  รถบรรทุก                                                       จ  านวน   1  คนั 

พนกังาน พนกังานขบัเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ 
แรงงาน ท่ีใชป้ระกอบดว้ย 

1.  ขดุรอยต่อ                            จ  านวน   1   คน 
2.  หยอดรอยต่อ                       จ  านวน   1  คน 

ปริมาณงานท่ีท าได ้ เคร่ืองจกัร  1  ชุด  สามารถปฏิบติังานซ่อมรอยต่อไดว้นัละ 200-300  เมตร 
2. การอุดรอยแตก (Sealing Crack)  เป็นการซ่อมแซมอุดรอยแตกท่ีเกิดข้ึนในแผ่น

พื้นคอนกรีต 
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ขั้นตอนการซ่อมอุดรอยแตกมีล าดบัการด าเนินการดงัน้ี 
1. ท าความสะอาดรอยแตกดว้ยเคร่ืองอดัลม 
2. ใชย้างแอสฟัลท ์ หรือใช ้ Epoxy Resin   อดัตามรอยแตก 

 
ตารางท่ี 2  การอุดรอยแตก (Sealing Crack) 
 

วสัดุ ใชว้สัดุ Joint Sealing 
เคร่ืองจกัรกล/เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานประกอบดว้ย 

1.  เคร่ืองเป่าอดัลม                        จ  านวน   1   เคร่ือง 
2.  รถบรรทุก                                   จ  านวน   1   คนั 

พนกังาน พนกังานขบัเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ     จ  านวน   1   คนั 
แรงงาน ท่ีใชป้ระกอบดว้ย 

1.  ท าความสะอาดรอยแตก            จ  านวน   1   คน 
2.  อุดรอยแตกดว้ยเคร่ืองอดัลม      จ  านวน   1   คน 

ปริมาณงานท่ีท าได ้ เคร่ืองจกัร  1  ชุด  สามารถปฏิบติังานอุดรอยแตกไดว้นัละ  300 -400  
เมตร 

 
3. งานปรับระดบั (Leveling with Pre-mix)  เป็นการซ่อมบ ารุงทางคอนกรีตดว้ยการ

เสริมปรับระดบัผวิคอนกรีตเดิมท่ีทรุดโดยใชว้สัดุผสมแอสฟัลท์ 
ขั้นตอนการปรับระดบัมีล าดบัการด าเนินการดงัน้ี 

1. ท าความสะอาดผวิทางเดิม  รวมทั้งซ่อมแซมรอยแตกใหเ้รียบร้อย 
2. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีซ่อมบ ารุง 
3. ท า Tack Coat  ผวิทาง 
4. ปูวสัดุ Pre-mix  ลงบริเวณท่ีท า Tack Coat 
5. บดทบัดว้ยเคร่ืองบออดัสั่นสะเทือน 
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ตารางท่ี 3  งานปรับระดบั (Leveling with Pre-mix)   
 

วสัดุ ใชย้าง Tack Coat (CRS-2,Rc70) , Per-mix 
เคร่ืองจกัรกล/เคร่ืองมือ เ ค ร่ืองจักร ท่ี ใช้ ในการปฏิบัติ ง านป รับระดับผิ วทาง   1   ชุ ด  

ประกอบดว้ย 
1.  รถไมก้วาด                                                  จ  านวน   1   คนั 
2.  รถพน่ยาง                                                    จ  านวน   1   คนั 
3.  รถบดหรือเคร่ืองบดอดัสั่นสะเทือน            จ  านวน   1   คนั 
4.  รถบรรทุก  6  ตนั                                        จ  านวน  1   คนั 

พนกังาน พนกังานขบัเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ   4   คน 
แรงงาน ท่ีใชป้ระกอบดว้ย 

1.  ปูผวิปรับระดบัดว้ย  Per-mix 
ปริมาณงานท่ีท าได ้ เคร่ืองจกัร  1  ชุด  สามารถปฏิบติังานปรับระดบัผิวทางไดว้นัละ  50 -

100  ตารางเมตร 
 

4. งานซ่อมผวิทางคอนกรีต (Concrete Patching)  เป็นการซ่อมแซมความเสียหายท่ีมี
ความรุนแรงด้วยการเจาะสกัดผิดคอนกรีตท่ีช ารุดเสียหายออกทั้งแผ่น  หรือ
บางส่วนรวมทั้งขดุเอาวสัดุพื้นทางเดิม  หากเห็นวา่จ าเป็นแลว้ลงวสัดุใหม่แทน 

ขั้นตอนการซ่อมผวิทางคอนกรีตมีล าดบัการด าเนินการดงัน้ี 
1. ก าหนดพื้นท่ีเสียหาย 
2. ขดุร้ือผวิทาง คสล.  ออกและตดัแต่งใหไ้ดรู้ป 
3. ปรับปรุงวสัดุรับรองพื้นทางหรือแทนดว้ยวสัดุใหม่บดอดัใหไ้ดม้าตรฐาน 
4. ปรับระดบัดว้ยชั้นทรายรองพื้น 
5. ก่อสร้างชั้นผวิทาง คสล. และรอยต่อ 

 
ตารางท่ี 4  งานซ่อมผวิทางคอนกรีต (Concrete Patching)   
 
วสัดุ วสัดุผสมคอนกรีต (หิน , ปูน , ทราย , เหล็ก) 
เคร่ืองจกัรกล/เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานประกอบดว้ย 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเสริมผวิลูกรัง  1  ชุด  ประกอบดว้ย 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)   
 
วสัดุ วสัดุผสมคอนกรีต (หิน , ปูน , ทราย , เหล็ก) 
 1.  รถบรรทุก                               จ  านวน   1   คนั 

2.  รถท าลายคอนกรีต                 จ  านวน   1   คนั 
3.  เคร่ืองเขยา่คอนกรีต               จ  านวน   1   เคร่ือง 
4.  เคร่ืองผสมคอนกรีต               จ  านวน   1  เคร่ือง 
5.  เคร่ืองตบหนา้ดิน                   จ  านวน   1  เคร่ือง 

พนกังาน พนกังานขบัเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ     2  คน 
แรงงาน ท่ีใชป้ระกอบดว้ย 

1.  ผสมคอนกรีต                         จ  านวน   3   คน 
2.  เทคอนกรีต                             จ  านวน   3   คน 
3.  ปรับแต่งผวิคอนกรีต              จ  านวน   1   คน 

ปริมาณงานท่ีท าได ้ เคร่ืองจกัร  1  ชุด  สามารถปฏิบติังานซ่อมผวิทางคอนกรีตไดว้นัละ   
20-25  ตารางเมตร 

 

 นอกจากวิธีการซ่อมบ ารุงข้างต้นดังกล่าวแล้ว  ยงัมีเทคนิควิธีในการซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีตอ่ืน ๆ  อีก  เช่น  การยกแผน่พื้นคอนกรีต (Slab Jacking)  การอุดโพรงใตแ้ผน่พื้น (Subseal 
Loss of Support)  การใช้รอยต่อแบบลดแรงดนั (Pressure Relief Joint)  การขดัแต่งผิวหน้า 
(Diamond Grinding of The Surface)  ซ่ึงเป็นเทคนิคพิเศษท่ีจะตอ้งออกแบบแกไ้ขตามความ
เหมาะสมของโครงการ 
 
2.5 ความเสียหายของแผ่นถนนคอนกรีต (Kam damaged concrete plate) 
 พฤติกรรมของโครงสร้างถนนคอนกรีตท่ีส าคญั คือ การแอ่นตวัเม่ือมีน ้ าหนกักระท า โดยมี 
ความแข็งแรงของวสัดุรองรับกบัความแข็งแรงของตวัแผ่นคอนกรีตเองท าหน้าท่ีตา้นการแอ่นตวั
ดงักล่าวไว ้จึงอาจกล่าวไดว้า่การแอ่นตวัเป็นค่าท่ีก าหนดขีดความสามารถของโครงสร้างแผน่ถนน
คอนกรีต นั่นคือถ้าหน่วยแรงดึง (Tensile Stress) ท่ีเกิดข้ึนจากการแอ่นตวัมีค่าเกินกว่าก าลงั  
(Flexural Strength) ของแผน่คอนกรีตแลว้ถนนคอนกรีตยอ่มเกิดการวบิติั  
 ส่วนการเกิดโพรงใตแ้ผ่นถนนคอนกรีต มีสาเหตุมาจากน ้ าท่ีซึมผ่านลงไปตามรอยแตก 
(Crack) ตามรอยต่อ (Joint) หรือการยกตวัของระดบัน ้ าใตดิ้นประกอบกบัมีรถบรรทุกหนกัวิ่งผา่น
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ท าใหพ้ื้นถนนคอนกรีตเกิดการเคล่ือนตวัในแนวด่ิง แรงกระแทกของรถบรรทุกไดท้  าให้น ้ าท่ีอยูใ่ต้
แผน่พื้นคอนกรีตพดัพาวสัดุมวลรวมออกมาตามแนวรอยต่อ รอยแตก หรือเรียกวา่เกิด “Pumping 
Action” ซ่ึงจะท าให้ชั้ น Subbase เกิดการขยายตัวเป็นโพรงโดยเฉพาะท่ีรอยต่อระหว่าง 
แผน่ถนนคอนกรีตกบัไหล่ทาง 
 

 
 

รูปท่ี 2.1  แผนผงัแสดงกระบวนการการโพรงใตแ้ผน่ถนนคอนกรีต 
 

  
 

รูปท่ี 2.2  ภาพแสดงโพรงขนาดใหญ่ท่ีรอยต่อระหวา่งผวิถนนคอนกรีตกบัไหล่ทางลาดยาง 
 
2.6 การอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพืน้ถนนคอนกรีต (Sub Sealing) 
 งานอุดซ่อมโพรงใตแ้ผน่พื้นคอนกรีต เป็นการอุดช่องวา่งใตแ้ผ่นถนนคอนกรีตท่ีเกิดจาก 
Pumping Action ดว้ยวิธีการเจาะรูแผน่พื้นถนนคอนกรีตบริเวณท่ีมีโพรงอยูข่า้งใตจ้นทะลุแผน่พื้น 
แลว้ท าการอดัฉีดดว้ยวสัดุประเภท Slurry Cement Mortar (ปูน + ทราย) หรือวสัดุอ่ืนใดตามรูปแบบ
ท่ีก าหนด เพื่อเติมวสัดุดงักล่าวให้เต็มปริมาตรโพรงช่องวา่งท่ี เกิดข้ึน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดงัน้ี 
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1. ท าการตรวจสอบโพรงใตพ้ื้นถนนคอนกรีต  

  

รูปท่ี  2.3  การตรวจสอบโพรงใตพ้ื้นถนนคอนกรีต 

2. เจาะรูขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 30-60  มม. 1.25 - 2.50  น้ิว) ใหอ้ยูใ่นแนวด่ิง
หรือตั้งฉากกบัแผน่พื้นถนนคอนกรีตและทะลุแผน่พื้นถนนคอนกรีตลงไปจนถึงชั้นท่ี
เกิดโพรงช่องวา่ง  

  

รูปท่ี  2.4  การเจาะรูขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 30-60  มม. 1.25 - 2.50  น้ิว 

3. เร่ิมตน้อดัน ้าปูน (Sub Sealing) เพื่อไล่น ้าออกตามรอยต่อระหวา่งแผน่พื้นคอนกรีต 

  

รูปท่ี  2.5  การอดัน ้าปูน (Sub Sealing) 
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4. ท าการอดัน ้าปูนต่อไปจนเตม็โพรงใตแ้ผน่คอนกรีตหรือมีน ้าปูนไหลลน้ออกมาจากใต้
แผน่พื้นคอนกรีตจนเตม็แนวรอยแตก จากนั้นตกแต่งรูเจาะและรอยแตกใหน้ ้าปูนเรียบ
ไดร้ะดบัสม ่าเสมอ  

  

รูปท่ี  2.6  การอดัน ้าปูนต่อไปจนเตม็โพรง 

2.7 การปรับปรุงคุณภาพผิวคอนกรีตด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ร่วมกับงานแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Improve the quality of the concrete with synthetic fiber in conjunction with asphalt 
concrete) 

การน าแผ่นใยสัง เคราะห์มาใช้คั่นกลางระหว่างผิวจราจรเก่ากับผิวจราจรใหม่ 
จะสามารถป้องกนัการแตกร้าว(Reflective Crack) พร้อมทั้งช่วยยดือายกุารใชง้านของผิวจราจรใหม่
(Overlay Asphalt)ได ้เน่ืองจากแผน่ใยสังเคราะห์ Paving Fabric จะท าหนา้ท่ีดูดซบัAsphalt จากการ
ลาดยาง Tack Coat ไวแ้ลว้ท าหนา้ท่ี Tack Coat ไวแ้ลว้ท าหนา้ท่ีเป็นชั้นทึบน ้ าช่วยป้องกนัการซึม
ผา่นของน ้ าและความช้ืนลงสู่แผน่คอนกรีตและโครงสร้างถนนดา้นล่าง อีกทั้งช่วยรองรับ Stress ท่ี
เกิดข้ึนแตกต่างกนั ระหว่างพื้นถนนเก่ากบัผิวทางใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดีป้องกนัการสะทอ้นและการ
ขยายของรอยร้าวจากพื้นถนนเก่าไม่ให้ข้ึนมาถึงผิวทางใหม่ได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของถนน 
ใหย้าวนานข้ึน ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง  

 

รูปท่ี  2.7  การปรับปรุงคุณภาพผวิคอนกรีตดว้ยแผน่ใยสังเคราะห์ร่วมกบังานแอสฟัลตค์อนกรีต 
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 การน าแผน่ Paving Fabric มาใชใ้นงาน Asphalt Overlay ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้เกิดการแตกร้าวแบบ 
Hair Crack จะเป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดและให้ผลคุม้ค่าท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการป้องกนัการซึมของน ้ าไม่ให้
ไปท าลายคุณสมบติัของวสัดุในชั้นดินคนัทางไดท้นัเหตุการณ์ ทั้งน้ีผิวถนนท่ีท า Asphalt Overlay 
เม่ือเปิดใชง้านใหม่ ๆ อาจมีโอกาสเกิดการเสียรูปเคล่ือนตวั หรือเกิดรอยแตกร้าวเหนือแผน่ Paving 
Fabric ได ้แต่ถึงแมจ้ะเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึน แผน่ Paving Fabric ก็จะยงัคงรักษาคุณสมบติัใน
การป้องกนัการซึมผา่นของน ้าไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากมี Asphalt Sealant เคลือบติดอยู ่การปรับปรุง
ผวิคอนกรีตดว้ยแผน่ใยสังเคราะห์ร่วมกบังานแอสฟัลตค์อนกรีตมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

2.7.1 ฉีดพ่นแอสฟัลต์ TACK COAT บนผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยควบคุม 
  ปริมาณใหเ้ป็นไปตามค่าก าหนดออกแบบ และมีความสม ่าเสมอทัว่ทั้งผวิคอนกรีต  

 

รูปท่ี  2.8   การฉีดพ่นแอสฟัลต ์

1. ปูแผน่ใยสังเคราะห์ส าหรับงานทาง Paving Fabric ในลกัษณะดึงปูตอ้งควบคุมให้
แผน่ใย 

  

รูปท่ี  2.9  การปูแผน่ใยสังเคราะห์ 
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2. ปูผิวจราจรใหม่ (Overlay Asphalt Concrete) โดยควบคุมอุณหภูมิให้ไม่นอ้ยกวา่ 
165 oซ. เพื่อให้แอสฟัลต์ TACK COAT แทรกซึมเขา้ไปใน Paving Fabric ไดจ้น
อ่ิมตวัและมีสภาพเป็นชั้นทึบน ้ า สังเคราะห์เรียบ ส าหรับบริเวณรอยต่อตอ้งปูทาบ
เหล่ือมกนัอยา่งนอ้ย 15 ซม.  

  

รูปท่ี  2.10  การปูผวิจราจรใหม่ 
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รูปท่ี  2.11  ภาพความเสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีช ารุดเน่ืองจากอุทกภยั 
     ต าบลบา้นโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 
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บทที ่3 
การด าเนินการวจิัย 

 
 การวจิยัในคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหาย
เน่ืองจากอุทกภยั  เพื่อให้สามารถกลบัมาใชง้านไดด้งัเดิม แลว้ยงัสามารถน าเป็นกรณีศึกษาส าหรับ
งานซ่อมบ ารุงรักษาทางท่ีมีลกัษณะงานและความเสียหายท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้
 
3.1 การศึกษาปัญหาด้านวิศวกรรม (แนวทางการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหาย 

เน่ืองจากอุทกภัย)        
       ศึกษาพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  8 เส้นทาง ท่ีได้รับความเสียหายเน่ืองจากอุทกภัย  
ไดแ้ก่   บา้นยุง้  หมู่ท่ี 1  จ  านวน  1  เส้นทาง  บา้นวงัหิน  หมู่ท่ี 5  จ  านวน  5  เส้นทาง  บา้นมะค่า  
หมู่ท่ี 6  จ  านวน  1  เส้นทาง  บา้นมะค่าพฒันา  หมู่ท่ี 10  จ  านวน  1 เส้นทาง 

3.1.1 ตรวจสอบเส้นทางความเสียหายภายหลังน ้าลด (Check the path of damage after 
low tide) 

 เน่ืองจากน ้ าลดท าให้เห็นถึงสภาพความเสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จึงมีความ
จ าเป็นจะตอ้งด าเนินการส ารวจตรวจสอบเส้นทางของถนนในแต่ละจุดว่าจุดไหนมีความเสียหาย
เป็นอย่างไร  เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีไดม้าใชป้ระกอบการออกแบบ  เพื่อให้ไดแ้นวทางท่ีดีท่ีสุดใน
การซ่อมแซม 

3.1.2 ถ่ายรูปความเสียหาย (Take damage) 
 เป็นการบนัทึกภาพความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความเสียหายหลังน ้ าลด  เพื่อใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการประเมินความเสียหาย  และวิเคราะห์วิธีในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กวา่ควรใชว้ธีิใดในการซ่อมแซม  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชง้านไดดี้ท่ีสุด 

3.1.3 จัดท าแบบฟอร์มบันทกึความเสียหาย (Preparation of records form damage) 
 จดัท าแบบฟอร์มบนัทึกความเสียหาย  เพื่อให้เขา้ใจลกัษณะของงานในการประเมินความ
เสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละเส้นทาง   

3.1.4 ประเมินความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (Damage 
assessment and repair of concrete streets) 

 ประเมินความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากการส ารวจ  
ภาพถ่าย  และแบบฟอร์มบนัทึกความเสียหาย  วา่ควรใช้วิธีใดในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการใชง้านในการคมนาคม  และสามารถใชง้านไดน้าน 
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3.1.5 ประมาณราคา (Estimate) 
 เป็นการประมาณราคาเพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในแต่ละเส้นทาง  เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเป็นกลางและเหมาะสมท่ีสุด  ในการด าเนินงาน 

3.1.6 สรุปผล (Conclude) 
 จากการตรวจสอบเส้นทางความเสียหายหลงัน ้ าลด  ท าให้ทราบแนวทางวิธีการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมถนนของแต่ละเส้นทาง 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการส ารวจ (Equipment used in the survey) 

3.2.1    กลอ้งดิจิตอล Canon PowerShot G12 (Digital camera Canon PowerShot G12) 

 
รูปท่ี  3.1  กลอ้งดิจิตอล 
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 3.2.2  แผนท่ี ต าบลบา้นโพธ์ิ (Map of Tumbon Banpho) 

 
 

รูปท่ี  3.2  แผนท่ีต าบลบา้นโพธ์ิ 
 

  

บา้นมะค่าพฒันา หมู่ 10 

บา้นวงัหินหมู ่5 

บา้นมะค่า หมู่ 6 

บา้นโตนด หมู่ 2 

บา้นยุง้ หมู่ 1 
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บทที4่ 
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล 

 
 โครงงานวิจัยน้ีศึกษาความเสียหายและแนวทางแก้ไขความเสียหายท่ีเหมาะสมทาง
วศิวกรรมและเศรษฐศ์าสตร์ ของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีช ารุดอนัเน่ืองจากการเกิดอุทกภยัในเขต 
ต าบลบา้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เส้นทางท่ีท าการศึกษามีทั้งหมด 8 เส้นทางไดแ้ก่   
บา้นยุง้  หมู่ท่ี 1  จ  านวน  1  เส้นทาง  บา้นวงัหิน  หมู่ท่ี 5  จ  านวน  5  เส้นทาง  บา้นมะค่า  หมู่ท่ี 6  
จ  านวน  1  เส้นทาง  บา้นมะค่าพฒันา  หมู่ท่ี 10  จ  านวน  1 เส้นทาง 
 แนวทางการแกไ้ขความเสียหายของถนนท่ีน าเสนอในบทน้ีมีดว้ยกนัส่ีแนวทาง  ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแลว้วา่มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง  ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สภาพถนนและขีดความสามารถของผูรั้บเหมาทอ้งถ่ิน  แนวทางทั้งส่ีคือ   

แนวทางท่ีหน่ึง: การซ่อมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching)  ซ่ึงเป็นการซ่อมแซมความ
เสียหายของถนนท่ีมีความรุนแรง  ดว้ยการเจาะสกดัผิวคอนกรีตท่ีช ารุดเสียหายออกทั้งแผน่ หรือ
บางส่วนรวมทั้งขดุเอาวสัดุพื้นทางเดิมหากเห็นวา่จ าเป็นแลว้ลงวสัดุใหม่แทน  แนวทางน้ีเหมาะกบั
การซ่อมผวิทางท่ีเกิดความเสียหายรุนแรงและเกิดเฉพาะจุด 

แนวทางท่ีสอง: การปูผิวจราจรใหม่ (Overlay Asphalt Concrete) โดยควบคุมอุณหภูมิให้
ไม่นอ้ยกวา่ 165oซ. เพื่อให้แอสฟัลต์ TACK COAT แทรกซึมเขา้ไปใน Paving Fabric ไดจ้นอ่ิมตวั  
และมีสภาพเป็นชั้นทึบน ้าสังเคราะห์เรียบ  ส าหรับบริเวณรอยต่อตอ้งปูทาบเหล่ือมกนัอยา่งนอ้ย 15 
ซม.  แนวทางน้ีเหมาะกบัการซ่อมผิวทางท่ีเกิดความเสียหายนอ้ยถึงปานกลาง  การซ่อมแซมถนน
ดว้ยแนวทางน้ีจ าเป็นตอ้งกระท าทั้งเส้น (ไม่สามารถท าบางส่วน)  เน่ืองจากตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรหนกัท่ี
จ าเป็นมีค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ย (Mobilization)  

แนวทางท่ีสาม: การซ่อมผวิทางคอนกรีตท่ีเกิดเสียหายรุนแรง  และปูผิวจราจรใหม่ถนนทั้ง
เส้นเพื่อซ่อมแซมผวิทางท่ีเสียหายนอ้ยถึงปานกลาง  แนวทางน้ีเป็นการท างานร่วมกนัของแนวทาง
ท่ีหน่ึงและสอง  แนวทางน้ีเหมาะกบัถนนท่ีมีความเสียหายน้อยถึงรุนแรงร่วมกนัในถนนเส้น
เดียวกนั 

แนวทางท่ีส่ี: การอุดรอยแตก (Sealing Crack)  เป็นการซ่อมแซมอุดรอยแตกท่ีเกิดข้ึนใน
แผ่นพื้นคอนกรีต  เร่ิมตน้ดว้ยการท าความสะอาดรอยแตกดว้ยเคร่ืองอดัลม  และใชย้างแอสฟัลท ์ 
หรือใช ้ Epoxy Resin   อดัตามรอยแตก  แนวทางน้ีเหมาะกบัการซ่อมแซมถนนท่ีเกิดการแตกตาม
แนวยาวและเกิดเฉพาะจุด  ซ่ึงรอยแตกไม่ลึกและไม่รุนแรงมากนกั   
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4.1 บ้านยุ้ง  หมู่ที ่1  
ถนนท่ีเกิดความเสียหายตั้งอยู่ด้านทิศตะวนัตกของต าบลบา้นโพธ์ิ  สภาพเดิมเป็นถนน

กวา้ง 5 เมตร และยาว 300 เมตร  พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 600 ตารางเมตร ความเสียหายมีความ
รุนแรงเฉพาะจุดและปานกลางตลอดแนวถนน  ลกัษณะความเสียหายรุนแรงท่ีพบเป็นการทรุดตวั
ต่างระดบั (Faulting)  ซ่ึงสังเกตไดจ้ากแผน่พื้นติดกนัมีระดบัท่ีแตกต่าง  ความเสียหายเกิดจากการ
ทรุดตวัของชั้นฐานรากไม่เท่ากนัหรือความคลาดเคล่ือนจากการใช้เหล็กเสริมถ่ายน ้ าหนัก (รูปท่ี 
4.1)  ดงันั้น  แนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแนวทางท่ี 3 รายละเอียดค่าก่อสร้างแสดงดงั
ตารางท่ี ก.ราคาค่าก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 734,200.00 บาท 

 
 

 
                              

รูปท่ี 4.1  ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บา้นยุง้  หมู่ท่ี 1 
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4.2 บ้านมะค่า  หมู่ที ่ 6  
ถนนเดิมมีความกวา้ง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 500 ตาราง

เมตร เสียหายเกิดรุนแรงและเฉพาะจุด  ถนนน้ีตั้งอยูด่า้นทิศใตข้องต าบลบา้นโพธ์ิ  ลกัษณะความ
เสียหายเป็นการทรุดตวัต่างระดบั (Faulting)  สังเกตไดจ้ากแผ่นพื้นติดกนัมีระดบัท่ีแตกต่างกนั  
ความเสียหายน่าจะเกิดจากการทรุดตวัของชั้นฐานรากท่ีไม่เท่ากนั  หรือความคลาดเคล่ือนจากการ
ใช้เหล็กเสริมถ่ายน ้ าหนัก (รูปท่ี 4.2)  ดงันั้น  แนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแนวทางท่ี1  
ตารางท่ี ก.2 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างดว้ยแนวทางท่ี 1  ราคาค่าก่อสร้างมี
มูลค่าประมาณ 264,800.00 บาท 

 
 

 
                                

รูปท่ี 4.2   ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บา้นมะค่า  หมู่ท่ี 6 
 
4.3 บ้านมะค่าพฒันา  หมู่ที ่10  

ถนนเดิมมีความกวา้ง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร เสียหายเกิดรุนแรงและเฉพาะจุด  ถนนน้ีตั้งอยูด่า้นทิศตะวนัตกของต าบลบา้นโพธ์ิ  ลกัษณะ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นแบบ Pumping เป็นการพุ่งทะลกัของน ้ าท่ีอยูใ่ตแ้ผน่พื้นคอนกรีตโดยมี
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วสัดุของชั้นทางผสมปนข้ึนมาตามแนวรอยต่อหรือรอยแตกเม่ือมีน ้าหนกับรรทุกวิ่งผา่น  สาเหตุเกิด
จากน ้ าซึมผ่านลงไปตามรอยต่อหรือรอยแตกไปอยูใ่ตแ้ผน่พื้น  เม่ือมีรถวิ่งผ่านพื้นมีการกระดกตวั
ข้ึนลงตรงบริเวณรอยต่อหรือรอยแตก เกิดแรงอดัท าให้น ้ าพุ่งทะลกัข้ึนมาบนผิวจราจร (รูปท่ี 4.3)  
ดงันั้น  แนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแนวทางท่ี 1  ตารางท่ี ก.2 แสดงรายละเอียดการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างดว้ยแนวทางท่ี 1 ส าหรับถนนเส้นน้ี  ราคาค่าก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 
264,800.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3   ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บา้นมะค่าพฒันา  หมู่ท่ี 10 
 

4.4 บ้านวงัหิน  หมู่ที ่5 ( เส้นที่  1 ) 
ถนนเดิมมีความกวา้ง 5 เมตร  และยาว 1000 เมตร พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 500 ตาราง

เมตร เสียหายมีความรุนแรงและเกิดข้ึนเฉพาะจุด  ถนนน้ีตั้ งอยู่ด้านทิศใต้ของต าบลบ้านโพธ์ิ  
ลกัษณะความเสียหายเป็นการทรุดตวัต่างระดบั (Faulting)  สังเกตไดจ้ากแผน่พื้นติดกนัมีระดบัท่ี
แตกต่างกนั  ความเสียหายเกิดจากการทรุดตวัของชั้นฐานรากท่ีไม่เท่ากนั  หรือความคลาดเคล่ือน
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จากการใชเ้หล็กเสริมถ่ายน ้าหนกั (รูปท่ี 4.4)  ดงันั้น  แนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแนวทาง
ท่ี 1  ตารางท่ี ก.4 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างดว้ยแนวทางท่ี 1 ส าหรับถนนเส้น
น้ี  ราคาค่าก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 264,800.00 บาท 

  
 

 
                                

รูปท่ี 4.4   ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บา้นวงัหิน  หมู่ท่ี 5  (เส้นท่ี  1) 
 

4.5 บ้านวงัหิน  หมู่ที ่5  (เส้นที่  2) 
ถนนเดิมมีความกวา้ง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 500 ตาราง

เมตร  ความเสียหายเกิดเฉพาะจุดแต่ไม่รุนแรง  ถนนน้ีตั้งอยูด่า้นทิศใตข้องต าบลบา้นโพธ์ิ  ลกัษณะ
ความเสียหายเป็นการทรุดตวัต่างระดบั (Faulting)  สังเกตไดจ้ากแผน่พื้นติดกนัมีระดบัท่ีแตกต่าง
กนั  ความเสียหายเกิดจากการทรุดตวัของชั้นฐานรากท่ีไม่เท่ากนั  หรือความคลาดเคล่ือนจากการใช้
เหล็กเสริมถ่ายน ้าหนกั (รูปท่ี 4.5)  ดงันั้น  แนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมมี 2 แนวทางคือ แนวทางท่ี 
2 และ 4  รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างแสดงดงัตารางท่ี ก.5 และ ก.6  จะเห็นวา่ราคาค่าก่อสร้าง
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ของแนวทางท่ี 2 มีมูลค่าประมาณ 800,000 บาท  ขณะท่ี  ราคาค่าก่อสร้างส าหรับแนวทางเลือกท่ี 4 
มีมูลค่าประมาณ 599,420 บาท  จากเง่ือนไขทางเศรษฐศาสตร์  แนวทางท่ี 4 จึงเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการแกไ้ขปรับปรุงถนนเส้นน้ี 

 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.5  ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บา้นวงัหิน  หมู่ท่ี 5  (เส้นท่ี  2) 

 
4.6 บ้านวงัหิน  หมู่ที ่5  (เส้นที ่ 3) 

ถนนเดิมมีความกวา้ง 5 เมตร  และยาว 600 เมตร พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 200 ตาราง
เมตร ความเสียหายเกิดข้ึนเฉพาะจุดและมีความรุนแรงค่อนขา้งมาก  ถนนน้ีตั้งอยู่ด้านทิศใตข้อง
ต าบลบา้นโพธ์ิ  ลกัษณะความเสียหายเป็นการทรุดตวัต่างระดบั (Faulting)  สังเกตไดจ้ากแผน่พื้น
ติดกนัมีระดบัท่ีแตกต่างกนั  ความเสียหายเกิดจากการทรุดตวัของชั้นฐานรากท่ีไม่เท่ากนั  หรือ 

ความคลาดเคล่ือนจากการใชเ้หล็กเสริมถ่ายน ้ าหนกั (รูปท่ี 4.6)  ดงันั้น  แนวทางการแกไ้ข
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแนวทางท่ี 1  ตารางท่ี ก.7 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างดว้ย
แนวทางท่ี 1  ราคาค่าก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 105,500.00 บาท 
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รูปท่ี 4.6  ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บา้นวงัหิน  หมู่ท่ี 5  (เส้นท่ี  3) 
 

4.7 บ้านวงัหิน  หมู่ที ่5   (เส้นที ่ 4) 
ถนนเดิมมีความกวา้ง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 500 ตาราง

เมตร  ความเสียหายมีความรุนแรงและเกิดข้ึนเฉพาะจุด  ถนนน้ีตั้งอยูด่า้นทิศใตข้องต าบลบา้นโพธ์ิ  
ลกัษณะความเสียหายเป็นการทรุดตวัต่างระดบั (Faulting)  สังเกตไดจ้ากแผน่พื้นติดกนัมีระดบัท่ี
แตกต่างกนั  ความเสียหายอาจเกิดจากการทรุดตวัของชั้นฐานรากท่ีไม่เท่ากนั  หรือความคลาด
เคล่ือนจากการใชเ้หล็กเสริมถ่ายน ้ าหนกั (รูปท่ี 4.7)  ดงันั้น  แนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ
แนวทางท่ี 1  ตารางท่ี ก.8 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างดว้ยแนวทางท่ี 1  ราคาค่า
ก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 264,800.00 บาท                                                            
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รูปท่ี 4.7  ความเสียหายของถนน คสล. บา้นวงัหิน  หมู่ท่ี 5  (เส้นท่ี  4) 
 

4.8 บ้านวงัหิน  หมู่ที ่5  (เส้นที่  5) 
 ถนนเดิมมีความกวา้ง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นท่ีความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร  ความเสียหายเกิดข้ึนทั้งเส้นแต่ไม่รุนแรง  ถนนน้ีตั้งอยูด่า้นทิศใตข้องต าบลบา้นโพธ์ิ  ลกัษณะ
ความเสียหายเป็นผิวทางหลุดร่อน (Scaling)  ลักษณะความเสียหายผิวนั้ นคล้ายหน้าข้าวตัง 
เน่ืองจากการหลุดร่อนของวสัดุ Cement mortar ตรงส่วนบนของผิวหนา้  สาเหตุอาจเกิดจากวสัดุ
มวลรวมสกปรกและมีน ้ าขงัเป็นเวลานานหรือ Cement Paste ส่วนบน ปริมาณน ้ าสูงมากเกินไป  
(รูปท่ี 4.8)  ดงันั้น  แนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมมี 2 ทางเลือกคือ แนวทางท่ี 1 และ 2  รายการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างแสดงดงัตารางท่ี ก.9 และ ก.10  จะเห็นวา่ราคาค่าก่อสร้างของแนวทางท่ี 1 
มีมูลค่าประมาณ 264,800.00  บาท  ส่วนแนวทางเลือกท่ี 2 มีมูลค่าประมาณ 800,000.00  บาท  แต่
เน่ืองจากถนนน้ีเป็นเส้นทางสายหลกัทีเช่ือมต่อระหว่างต าบลหน่ึงไปอีกต าบลหน่ึง คือต าบลบา้น
โพธ์ิกบัต าบลหนองงูเหลือม จึงท าให้มีการสัญจรของยวดยานเป็นจ านวนมาก  เพื่อรองรับจ านวน
ของยวดยานท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคตและพิจารณาถึงความคุม้ทุนในอนาคต  แนวทางท่ี 2 จึงเป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ถึงแมจ้ะมีค่าการก่อสร้างท่ีสูงกวา่ทางท่ี 1   
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รูปท่ี 4.8  ความเสียหายของถนน คสล. บา้นวงัหิน  หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี  5) 
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บทที5่ 
สรุป 

 
เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 ท่ีผา่นมาไดเ้กิดปรากฎการณ์ฝนตกหนกัติดต่อกนัอยา่ง

หนักเป็นเวลา 3 ถึง 4 ว ัน อีกทั้ ง เกิดการไหลหลากของน ้ าป่าลงมาสมทบในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา  ปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้ปริมาณน ้ าในแม่น ้ าล าคลอง อ่างเก็บน ้ า เข่ือน และฝาย
ต่างๆ เอ่อลน้และเกิดน ้ าท่วมอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  อุทกภยัในคร้ังน้ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ออาคารบา้นเรือน และส่ิงก่อสร้างต่างๆ  เช่น สะพาน ฝายน ้ าลน้ขนาดเล็ก รวมถึงถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นตน้ ผูศึ้กษาโครงงานวิจยัน้ีมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหายเน่ืองจากอุทกภยั  เพื่อให้สามารถกลบัมาใช้งานได้
ดงัเดิม 

ในการซ่อมบ ารุงทางหรือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเสียหายนั้นมีหลายแนวทาง  เช่น  การซ่อม

แบบ Slurry seal แบบ single แบบ Recycling แบบ Cape seal แบบ Overlay Asphalt Concrete 
และแบบ Concrete Patching เป็นตน้ แต่ในโครงงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัน าเสนอเพียงส่ีแนวทาง  คือซ่ึงใช้
เทคนิคการซ่อมแซมสามเทคนิค  ไดแ้ก่ Concrete Patching, Overlay Asphalt Concrete และ Sealing 
Crack  เพราะเป็นเทคนิคท่ีมีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีเสียหาย  ความสามารถของผูรั้บจา้งทอ้งถ่ิน  
และงบประมาณ  แนวทางท่ี 1 คือการท า Concrete Patching เฉพาะจุดท่ีเสียหายรุนแรง  แนวทางท่ี
สองคือการท า Overlay Asphalt Concrete ทั้งสายทางท่ีเสียหาย  ซ่ึงเหมาะสมกบัถนนท่ีมีความ
เสียหายนอ้ยถึงปานกลาง  แต่ความเสียหายเกิดทั้งเส้นหรือเกือบทั้งเส้นทาง  แนวทางท่ีสามคือการ
ท า Concrete Patching ร่วมกบั Overlay Asphalt Concrete  ซ่ึงเหมาะกบัการซ่อมผิวทางท่ีมีความ
เสียหายรุนแรงและปานกลางตลอดแนวถนน  และแนวทางท่ีส่ีคือการอุดรอยแตก (Sealing Crack)  
แนวทางน้ีเหมาะกบัการซ่อมแซมถนนท่ีเกิดการแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด  ซ่ึงรอยแตกไม่
ลึกและไม่รุนแรงมากนกั   

การศึกษาโครงงานวจิยัน้ีถนนท่ีเกิดความเสียหายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธ์ิ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีทั้งส้ินจ านวน 8 เส้นทางทั้งหมด  แนวทางแกไ้ขความเสียหาย
ของถนนแต่ละเส้นยดึหลกัวศิวกรรมและเศรษฐศาสตร์  โดยมีรายระเอียดดงัต่อไปน้ี 

แนวทางท่ี 1 ใชแ้กไ้ขถนนคอนกรีตท่ีบา้นมะค่า  หมู่ท่ี 6  บา้นมะค่าพฒันา หมู่ท่ี 10  บา้น
วงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 1)  บ้านวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 3)  และบ้านวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 4)  ค่า
ก่อสร้างส าหรับถนนแต่ละเส้นมีมูลค่าประมาณ  264,800.00 บาท, 264,800.00 บาท 264,800.00
บาท, 105,500.00 บาท, 264,800.00บาท  ตามล าดบั 
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แนวทางเลือกท่ี 2 ใชแ้กไ้ขถนนคอนกรีตท่ีบา้นวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี5)  ค่าก่อสร้างมีมูลค่า
ประมาณ  800,000.00 บาท 

แนวทางเลือกท่ี 3 ใช้แกไ้ขถนนคอนกรีตท่ีบา้นยุง้  หมู่ท่ี 1  ค่าก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ  
734,200.00 บาท 

 แนวทางเลือกท่ี 4 ใช้แกไ้ขถนนคอนกรีตท่ีบา้นวงัหิน หมู่ท่ี 5 (เส้นท่ี 2)  ค่าก่อสร้างมี
มูลค่าประมาณ  599,420.00 บาท 
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ตารางที ่ก.1  รายการวสัดุงานก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบ  (Concrete Patching) Overlay Asphaltic  
Concrete 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็      ปร.4 

 สายทางทางเข้าบ้านยุ้ง หมู่ที ่1 ต าบลบ้านโพธิ์  ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมอืง  จังหวดันครราชสีมา  

 มพีืน้ที ่ 500.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.100 กม.   

ล าดบั
ที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา

วสัดุ 
ค่า

ด าเนินการ 

ค่าวสัดุ+ จ านวนเงนิ    
(บาท) 

หมาย
เหตุ ค่า

ด าเนินการ 
1 ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม(1คร้ัง) 500.00 ตร.ม. - 5.36 5.36 2,680.00   
2 คอนกรีต  75.00 ลบ.ม. 1,374.70 188.87 1,563.57 117,267.75   

3 
ค่าขนส่งคอนกรีต ใน
โครงการ 75.00 ลบ.ม. - 13.57 13.57 1,017.75   

4 ค่าเหล็กตะแกรง  Wire  Mesh 500.00 ตร.ม. 35.00 5.00 40.00 20,000.00   
5 ค่าแบบขา้งติดตามยาว  2  ขา้ง 100.00 ม. - 11.50 11.50 1,150.00   
6 ค่าปูผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 9.54 9.54 4,770.00   
7 ค่าบ่มผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 7.41 7.41 3,705.00   

8 
เหล็ก DOWEL  BAR  
(RB 19 มม.) 372.00 กก. 20.46 2.68 23.14 8,608.08   

9 
เหล็ก  TIE  BAR  
 (DB 12 มม.) 97.00 กก. 22.54 2.68 25.22 2,446.34   

10 
ค่าตดัรอยต่อคอนกรีต และ
หยอดยาง 190.00 ม. - 21.77 21.77 4,136.30   

 11 
MATIC JOINT SEALER 
 74.00 ลิตร 18.00 - 18.00 1,332.00  

12 ท่อ  METAL  CAP  16.00 ชุด 5.00 - 5.00 80.00   
13 กระดาษชานออ้ย 1 แผน่ 150.00 - 150.00 150.00   
14 ทาสี + จาระบี 304 ชุด. 4.00 - 4.00 1,216.00   

รวมค่างานตน้ทุนงานทาง Concrete Patching     168,559.22   
ค่างานตน้ทุนงานทางงาน Overlay Asphaltic  Concrete     381,551.88   

Factor  F 1.3347     734,200.00   
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ตารางที ่ก.2  รายการวสัดุงานก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบ  Concrete Patching 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ปร.4 

 สายทางทางเข้าบ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านโพธ์ิ  ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   

 มีพืน้ท่ี                   500.00  ตร.ม. ระยะทาง 0.100  กม. 

ล าดบั
ที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา

วสัดุ 
ค่า

ด าเนินการ 

ค่าวสัดุ+ จ านวนเงนิ    
(บาท) 

หมาย
เหตุ ค่า

ด าเนินการ 

1 ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม(1คร้ัง) 500.00 ตร.ม. - 5.36 5.36 2,680.00   

2 คอนกรีต  75.00 ลบ.ม. 1,374.70 188.87 1,563.57 117,267.75   

3 ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ 75.00 ลบ.ม. - 13.57 13.57 1,017.75   

4 ค่าเหล็กตะแกรง  Wire  Mesh 500.00 ตร.ม. 35.00 5.00 40.00 20,000.00   

5 ค่าแบบขา้งติดตามยาว  2  ขา้ง 100.00 ม. - 11.50 11.50 1,150.00   

6 ค่าปูผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 9.54 9.54 4,770.00   

7 ค่าบ่มผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 7.41 7.41 3,705.00   

8 เหล็ก DOWEL  BAR (RB 19 มม.) 372.00 กก. 20.46 2.68 23.14 8,608.08   

9 เหล็ก  TIE  BAR  (DB 12 มม.) 97.00 กก. 22.54 2.68 25.22 2,446.34   

10 
ค่าตดัรอยต่อคอนกรีต และหยอด
ยาง 190.00 ม. - 21.77 21.77 4,136.30   

11 
MATIC JOINT SEALER 

 74.00 ลิตร 18.00 - 18.00 1,332.00   

12 ท่อ  METAL  CAP  16.00 ชุด 5.00 - 5.00 80.00   

13 กระดาษชานออ้ย 1 แผน่ 150.00 - 150.00 150.00   

14 ทาสี + จาระบี 304 ชุด. 4.00 - 4.00 1,216.00   

รวมค่างานตน้ทุนงานทาง Concrete Patching     198,459.25  

Factor  F 1.3347     
        

264,800.00 
 

(สองแสนหกหมื่นส่ีพนัแปดร้อยบาทถ้วน)     
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ตารางที ่ก.3  รายการวสัดุงานก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบ  Concrete Patching 
 

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 

ช่ือโครงการ 
 สายทางทางเข้าบ้านมะค่าพฒันา หมู่ท่ี10 ต าบลบ้านโพธ์ิ  ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา   

 ระยะทาง  0.100 กม.   ผวิจราจร ค.ส.ล. กว้าง     5.00  เมตร   
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม.   0+100.000 ไม่มีไหล่ทาง 0.00  

         

ล าดับที่ รายการ หน่วย  จ านวน  
 ราคาต่อ
หน่วย  

 ราคาทุน  
หมายเหตุ 

  ก.งานทาง             

1 งานดินคันทาง             

   งานขดุร้ือคนัทางเดิมแลว้บดทบั  ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00   

   งานขดุร้ือโครงสร้าง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00   

2 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร คสล.           

   -ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25   

   - ผวิจราจร คสล. หนา 0.15 ม.  ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00   

  

รวมค่างานตน้ทุนงานทาง Concrete 
Patching        198,459.25   

  Factor  F 1.3347       264,800.00   

  (สองแสนหกหมื่นส่ีพนัแปดร้อยบาทถ้วน)          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

n
  

n
  
n
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ตารางที ่ก.4 รายการวสัดุงานก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบ  Concrete Patching 
 

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

ช่ือโครงการ  สายทางทางเข้าบ้านวังหิน 1 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านโพธ์ิ  ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

ระยะทาง 0.100 กม.   ผวิจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร  
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม. 0+100.000 

ไม่มีไหล่ทาง 0.00 
         

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย  จ านวน  
 ราคาต่อ
หน่วย  

 ราคาทุน  
หมายเหตุ 

  ก.งานทาง               

1 งานดินคันทาง             

   งานขดุร้ือคนัทางเดิมแลว้บดทบั    ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00  

   งานขดุร้ือโครงสร้าง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00  

2 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร คสล.      

   -ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25  

   - ผวิจราจร คสล. หนา 0.15 ม.    ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00  

  รวมค่างานตน้ทุนงานทาง  (1)      198,459.25  

  Factor  F 1.3347      264,800.00  

  (สองแสนหกหมื่นส่ีพนัแปดร้อยบาทถ้วน)      264,800.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n
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ตารางที ่ก.5  รายการวสัดุงาน Overlay  Asphaltic  Concrete 
 

 รหัส   -  เสริมผวิแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าหมู่บ้านวังหิน2หมู่ท่ี 5 

   ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

   ระยะทาง  0.500 กิโลเมตร   

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย  ราคาวสัดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย   จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

ท่ี        วสัดุ   ค่าแรง   รวม   ( บาท )    

  ก.งานทาง        

1  งานผวิทาง      -  

  1.1  Tack Coat 2,500 ตร.ม. 5.70 6.20 11.90 29,750.00  

   - ปุ่มสะทอ้นแสง ( 2 หนา้ ) - ชุด   - -  

  
 - งานตีเส้นจราจร 
(Themoplastic) 120 ตร.ม.   246.00 29,520.00 (กวา้ง 0.10 ม.) 

  รวมค่างาน      59,9420.00  

  Factor  F 1.3347      

   
800,000.00  

  (แปดแสนบาทถ้วน)        
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ตารางที ่ก.6 รายการวสัดุงาน การอุดรอยแตก (Sealing Crack)   
 

 รหัส   -  
เสริมผวิแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าหมู่บ้านวังหิน 2 หมู่ท่ี 
5  

   ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    

   ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร   

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย  ราคาวสัดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย   จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

ท่ี        วสัดุ   ค่าแรง   รวม   ( บาท )    

  ก.งานทาง        

1  งานผวิทาง      -  

   2.2 Tack Coat 2,500 ตร.ม. 5.70 6.20 11.90 29,750.00  

  
  - Asphaltic concrete (ปูบน Tack 
Coat) + Wid ฯ 2,500 ตร.ม. 206.72 9.34 216.06 540,150.00 (หนา 4 ซม.) 

2 งานเคร่ืองหมายจราจร      -  

  2.1 งานติดตั้ง        

   - งานตีเส้นจราจร (Themoplastic) 120 ตร.ม.   246.00 29,520.00 (กวา้ง 0.10 ม.) 

  รวมค่างานต้นทุนงานทาง      599,420.00  

  รวมค่างานต้นทุนงานทาง      599,420.00  
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ตารางที ่ก.7 รายการวสัดุงานก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบ  Concrete Patching 
แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 
ช่ือโครงการ  สายทางทางเขา้บา้นวงัหิน 3 หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นโพธ์ิ  ต าบลบา้นโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  

 ระยะทาง  0.040 
กม.   ผิวจราจร ค.
ส.ล. กวา้ง 

            
5.00  เมตร   

จาก     กม. 0+000.000 ถึง   กม. 0+040.000 ไม่มีไหล่ทาง 0.00 
         
ล าดบั
ที่ รายการ หน่วย  จ านวน   ราคาต่อ

หน่วย   ราคาทุน  
หมายเหตุ 

  ก.งานทาง          
1 งานดนิคนัทาง        

   งานขดุร้ือคนัทางเดิมแลว้บดทบั  ตร.ม. 200.00 8.62 1,724.00  
   งานขดุร้ือโครงสร้าง คสล.   ตร.ม. 200.00 35.00 7,000.00  

2 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร คสล.      
   -ทรายหยาบบดอดัแน่น หนา 0.05  ม. ลบ.ม 10.00 323.77 3,237.70  
   - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.  ตร.ม. 200.00 335.62 67,124.00  

  รวมค่างานตน้ทุนงานทาง  (1)    79,085.70  
  Factor  F 1.3347    105,500  
  (หนึ่งแสนห้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน)      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

n
  

n
  
n
  



41 

 

ตารางที ่ก.8 รายการวสัดุงานก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบ  Concrete Patching 
 

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

ช่ือโครงการ  สายทางทางเข้าบ้านวังหิน 4 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านโพธ์ิ  ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

ระยะทาง 0.100 กม.   ผวิจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร  
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม. 0+100.000 

ไม่มีไหล่ทาง 0.00 
         

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย  จ านวน  
 ราคาต่อ
หน่วย  

 ราคาทุน  
หมายเหตุ 

  ก.งานทาง               

1 งานดินคันทาง             

   งานขดุร้ือคนัทางเดิมแลว้บดทบั    ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00  

   งานขดุร้ือโครงสร้าง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00  

2 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร คสล.      

   -ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25  

   - ผวิจราจร คสล. หนา 0.15 ม.    ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00  

  รวมค่างานตน้ทุนงานทาง  (1)      198,459.25  

  Factor  F 1.3347      264,800.00  

  (สองแสนหกหมื่นส่ีพนัแปดร้อยบาทถ้วน)      264,800.00  
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ตารางที ่ก.9 รายการวสัดุงานก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบ  Concrete Patching 

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

ช่ือโครงการ  สายทางทางเข้าบ้านวังหิน 5 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านโพธ์ิ  ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

ระยะทาง 0.100 กม.   ผวิจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร  
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม. 0+100.000 

ไม่มีไหล่ทาง 0.00 
         

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย  จ านวน  
 ราคาต่อ
หน่วย  

 ราคาทุน  
หมายเหตุ 

  ก.งานทาง               

1 งานดินคันทาง             

   งานขดุร้ือคนัทางเดิมแลว้บดทบั    ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00  

   งานขดุร้ือโครงสร้าง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00  

2 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร คสล.      

   -ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25  

   - ผวิจราจร คสล. หนา 0.15 ม.    ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00  

  รวมค่างานตน้ทุนงานทาง  (1)      198,459.25  

  Factor  F 1.3347      264,800.00  

  (สองแสนหกหมื่นส่ีพนัแปดร้อยบาทถ้วน)      264,800.00  
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ตารางที ่ก.10 รายการวสัดุงาน Overlay  Asphaltic  Concrete 
 

 รหัส   -  เสริมผวิแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าหมู่บ้านวังหิน5 หมู่ท่ี 5 

   ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

   ระยะทาง  0.500 กิโลเมตร   

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย  ราคาวสัดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย   จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

ท่ี        วสัดุ   ค่าแรง   รวม   ( บาท )    

  ก.งานทาง        

1  งานผวิทาง      -  

  1.1  Tack Coat 2,500 ตร.ม. 5.70 6.20 11.90 29,750.00  

   - ปุ่มสะทอ้นแสง ( 2 หนา้ ) - ชุด   - -  

  
 - งานตีเส้นจราจร 
(Themoplastic) 120 ตร.ม.   246.00 29,520.00 (กวา้ง 0.10 ม.) 

  รวมค่างาน      59,9420.00  

  Factor  F 1.3347      

   
800,000.00  

  (แปดแสนบาทถ้วน)        
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

นายสันติ   มรกต เกิดเม่ือวนัท่ี 6 สิงกาคม 2513 ประวติัการศึกษา จบการศึกษาระดบัชั้น
มธัยมตน้ท่ีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยัจบการศึกษาระดบัประกาศณียบตัรวิชาชีพ(ป .ว.ช.)สาขาช่าง
ก่อสร้างท่ีวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาเม่ือปี 2532 จบจบการศึกษาระดบัประกาศณียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ป.ว.ส.)สาขาช่างก่อสร้าง เม่ือปี 2534จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์บณัฑิต
สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเม่ือปี 2546 ประวติัการท างาน เขา้
รับการบรรจุรับราชการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ใน
ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนโยธา เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2539 จนถึงปัจจุบนัและขณะน้ีไดรั้บทุนศึกษาต่อ
จากหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธ์ิในระดบัปริญญาโทในคณะวิศวกรรมโยธาสาขา
การบริหารงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคซ่ึงปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี จงัหวดันครราชสีมา 

 
 


