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ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) จัดท าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่น าไปใช้มีความ
เข้าใจตรงกันในแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถน าส่วนผสมของดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ (ยางพารา) น าไปปฏิบัติงานก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราหรือชั น
โครงสร้างทางอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในแบบ ไดอ้ย่างถูกต้องตามหลักการและข้อก าหนดต่าง ๆ ซึ่งเนื อหาในคู่มือเล่ม
นี ประกอบด้วย ความหมายและความส าคัญของการรับรองมาตรฐานวัสดุ , ขั นตอนการควบคุมคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม , หลักเกณฑ์เฉพาะในการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและรับรองมาตรฐานวัสดุ, ข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม, วิธีการทดสอบ
น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม, การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุก่อนน าไปใช้งาน , แนวทางการ
ปฏิบัติงานการก าหนดแบบก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้าง, แนวทางการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง, 
การก าหนดชนิดเครื่องจักรและเครื่องมือส าหรับงานก่อสร้าง , การควบคุมคุณภาพขณะก่อสร้าง ตลอดจน
ตัวอย่างการเขียนข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference : TOR) และตัวอย่างการคิดราคากลาง 
ส าหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) 
 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่จะน าไปใช้ 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) ได้เป็นอย่างดี  
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 บทน า 
 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ หมายถึง คู่มือส าหรับกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพตั งแต่การรับรองมาตรฐานวัสดุ ตลอดจนกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพภายหลังการ
ก่อสร้าง ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) จัดท าขึ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐานวัสดุและ
กระบวนการตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพ ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) เพ่ือให้สามารถน าส่วนผสมของดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) 
ไปปฏิบัติงานก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราหรือชั นโครงสร้างทางอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
แบบ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งในคู่มือนี ประกอบด้วย  ความหมายและ
ความส าคัญของการรับรองมาตรฐานวัสดุ, ขั นตอนการควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  า
ยางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม, หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาตและรับรอง
มาตรฐานวัสดุ, ข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม, วิธีการทดสอบน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม, การ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุก่อนน าไปใช้งาน , แนวทางการปฏิบัติงานการก าหนดแบบก่อสร้างและ
การควบคุมการก่อสร้าง, แนวทางการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง , การก าหนดชนิดเครื่องจักรและ
เครื่องมือส าหรับงานก่อสร้าง, การควบคุมคุณภาพขณะก่อสร้าง ตลอดจนตัวอย่างการเขียนข้อก าหนดของผู้
ว่าจ้าง (Term of Reference : TOR) และตัวอย่างการคิดราคากลาง ส าหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) 
 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ เล่มนี  สามารถใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานและคู่มือประกอบในการท างานและควบคุมการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ และมีการรวบรวมเอกสารอ้างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานไว้อย่างครบถ้วน 

1.2 ขอบข่าย 
 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน มีเนื อหาครอบคลุมทุกกระบวนการ
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตั งแต่กระบวนการควบคุมคุณภาพและการรับรอง
มาตรฐานวัสดุ วิธีการก่อสร้าง การก าหนดแบบก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง แนวทางการค านวณราคา
กลาง การก าหนดชนิดเครื่องจักรและเครื่องมือส าหรับงานก่อสร้าง และการตรวจสอบภายหลังการก่อสร้าง 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน จัดท าขึ นเพ่ือเป็นใช้เป็นแนวทางในการ
ท างานการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี  
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐานวัสดุและ
กระบวนการตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพ ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
 2. เพ่ือให้สามารถน าส่วนผสมของดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ไป
ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราหรือชั นโครงสร้างทางอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในแบบ 
ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ 
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 3. ใช้เป็นเอกสารประกอบและเอกสารอ้างอิงส าหรับการท างานการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) 

1.4 ค านยิาม 
1.4.1 ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมายถึง ส่วนผสมที่ได้จากการใช้ดินผสมกับ

ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ น  ายางธรรมชาติ (ยางพารา) สารผสมเพ่ิม และน  า 
1.4.2 น  ายางธรรมชาติ (natural rubber latex) หมายถึง สารคอลลอยด์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่

ได้จากต้นยางพาราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis (มอก.980-2552) แบ่งเป็น 
2 ชนิดคือ  
1.4.2.1 น  ายางสด (field latex) คือ น  ายางที่ได้จากการกรีดเปลือกต้นยางและผสมสารเคมี

รักษาสภาพของน  ายางแล้ว 
1.4.2.2 น  ายางข้น (concentrated latex) คือ น  ายางธรรมชาติที่ท าให้เข้มข้นโดยการหมุน

เหวี่ยงหรือแยกครีม (มอก.980-2552) 
1.4.3 สารผสมเพิ่ม หมายถึง สารผสมของสารเคมีใด ๆ ที่ใช้เติมในน  ายางเพ่ือปรับปรุงสมบัติบาง

ประการของน  ายางพาราให้เหมาะกับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
1.4.4 การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต หมายถึง การยื่นเพื่อขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสม

สารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพิ่ม 
1.4.5 การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ  หมายถึง การยื่นเพ่ือขอรับรองคุณภาพ

มาตรฐานวัสดุ ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม ก่อนน าไปใช้งาน 
1.4.6 ดินส าหรับก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมายถึง ลูกรัง, วัสดุมวล

รวมดิน (Soil Aggregate), หินคลุก หรือหินคลุกปลายตะแกรง ที่มีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อแนะน าการก่อสร้างฯ ในภาคผนวก ค 
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บทที ่2 
การรับรองมาตรฐานวสัด ุ

2.1 ความหมายและความส าคัญของการรับรองมาตรฐานวัสดุ 
 ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 347/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั ง
คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม 
ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบ
คุณภาพและการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัสดุน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติส าหรับการ
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติฉบับนี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท างานและใช้เป็น
เอกสารประกอบการท างาน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติ 
 การรับรองมาตรฐานวัสดุ เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุ ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสม
เพ่ิมและสารผสมเพ่ิม ตั งแต่กระบวนการผลิต การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ การออกใบอนุญาต 
และการตรวจติดตามผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2.2 ขั นตอนการควบคุมและรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิม่และสาร
ผสมเพิ่ม ส าหรับงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
 สามารถยื่นค าขอได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 50 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 02-940-5712 
ต่อ 130, 02-940-7391 และ 086-389-4240 โทรสาร 02-940-5711 หรือ E-mail : raotgovt@gmail.com 
หรอื ID Line : 086-389-4240 รายละเอียดเป็นไปตามรูปที่ 1  



คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวสัดุ                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 -8- 

 
รูปที่ 1 แสดงขั นตอนการควบคุมและรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสาร

ผสมเพ่ิม ส าหรับงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
 
 
 

 

 

15 วัน 7 วัน 

1 วัน 1 วัน 

2 วัน 

1 วัน 

1 

2 3 

4 

5 

7 

8 

6 

     

เก บตัวอย่าง 

พิจารณา 

เสนอ 

ยื่นใบค าขอ 

เสนอ 

ขั นตอนการควบคุมและรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับ
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

 

  หมายเหตุ :           วัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม (เพื่อขอเป็นผู้ผลิต) 
  วัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม (เพื่อตรวจสอบตามล อตการผลิต) 
 

สามารถยื่นค าขอได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 02-940-5712 ต่อ 130 02-940-7391 และ 086-389-4240  
โทรสาร 02-940-5711 หรือ E-Mail : raotgovt@gmail.com ID Line : 086-389-4240 

 

บริษัท/ผู้ประกอบการ 

คณะอนุกรรมการชุดที่ 1 

คณะกรรมการพิจารณาฯ 

ใบรับรอง 

คณะอนุกรรมการชุดที่ 2 

ตรวจสอบคุณภาพ 

กรมทางหลวง กยท. (ฝวอ.) 

ทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม 
- ก าลังรับแรงอัด (UCS) 
- ก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (ITS) 
- ค่าโมดูลัสคืนตัว (RM) 

ทดสอบสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมี ตามข้อก าหนด
น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 

รวบรวมข้อมูล 

เพ่ือขอเป็นผู้ผลิต
วัสดุผลิตภัณฑ์ 

น  ายางพาราผสม
สารผสมเพ่ิมและ

สารผสมเพ่ิม 
 

เพ่ือตรวจสอบ
ตามล อตการผลิต
วัสดุผลิตภัณฑ์น  า
ยางพาราผสมสาร
ผสมเพ่ิมและสาร

ผสมเพ่ิม ออกใบรายงานผลการ
ทดสอบ 

ออกใบรายงานผลการ
ทดสอบ 
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2.3 หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและรับรองมาตรฐานวัสดุ 

 2.3.1 หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ  ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 

 1. การยื่นค าขอ 
1.1 กรณี การยื่นเพ่ือขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นค าขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี  

ก. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ พร้อมค าชี แจงแสดงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือภาพ 
หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

ข. แสดงที่ตั งของโรงงานผลิตและหรือสถานที่จัดเก บผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต และรายชื่อ
ผู้แทนจ าหน่าย (ถ้ามี) 

ค. รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับในการท าผลิตภัณฑ์ที่
ขอรับใบอนุญาต 

ง. แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการท าและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อม
รายละเอียดรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต 

1.2 กรณี การยื่นเพ่ือขอรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ โรงงานผลิตที่ยื่นขอจะต้องได้รับใบอนุญาต
เพ่ือผลิต ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมแล้วเท่านั น โดยผู้ยื่นจะต้องยื่นค าขอเพ่ือรับรองคุณภาพ
มาตรฐานวัสดุ และแนบเอกสารแสดงว่าได้ผ่านการอนุญาตให้ผลิตแล้ว 
 
 2. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 
  2.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาตและเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ 
   2.1.1 การเก บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 
   ก. การเก บตัวอย่าง 
        การเก บตัวอย่างจะเก บจากถังเก บ (Storage Tank) ที่มีปริมาณผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณความจุทั งหมดในถังเก บ รายละเอียดการเก บตัวอย่างให้ด าเนินการ ดังนี  
     - กรณีภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 201 ลิตร (ถังบรรจุชนิด Drum) 
       ให้เลือกถังบรรจุที่จะท าการชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ท าการส่งในแต่ละครั ง 
จ านวนตัวอย่างให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างให้เก บในแต่ละถัง ห้ามเก บตัวอย่างจากถัง
เดียวกัน ให้ผสมผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมในถังให้ทั่ว โดยกลิ งถังบรรจุไปมาในทิศทางตรงข้าม
เป็นเวลา 2 ถึง 3 นาทีติดต่อกัน และต้องกลิ งถังบรรจุอย่างน้อย 5 รอบ ในแต่ละทิศทาง จากนั นตั งถังบรรจุขึ น 
กลับด้านบนลงล่างไปมา 2 รอบ แล้วใช้หลอดชักตัวอย่างประมาณ 3 ลิตรจากถังบรรจุแต่ละถัง 
     - กรณีภาชนะเกิน 201 ลิตร (ถังบรรจุชนิด Bulk) 
       ให้เก บตัวอย่างจะเก บจากส่วนบนของถังเก บอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง จากส่วนกลางของถัง
เก บอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง และจากส่วนล่างของถังเก บอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
  ข. ภาชนะบรรจุตัวอย่าง 
      ให้ใช้กระป๋องโลหะเปิดกว้างพร้อมฝาปิดหรือภาชนะพลาสติกพร้อมฝาปิดที่สะอาด
ปราศจากสิ่งปลอมปนที่อาจท าให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม มีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป 
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      เมื่อบรรจุตัวอย่างลงในภาชนะบรรจุตัวอย่างแล้วให้ปิดฝาให้สนิทแน่นทันที แล้วท า
เครื่องหมายแสดงรายละเอียด เช่น ชนิดผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ
หน่วยงานหรือชื่อผู้ประกอบการ วันที่ท าการเก บตัวอย่าง บนภาชนะบรรจุตัวอย่างหรือบนป้ายติดซึ่งติดแน่น
อยู่กับตัวภาชนะ 
  ค. ปริมาณตัวอย่าง 
      ให้เก บตัวอย่างปริมาณอย่างน้อย ๓ ลิตรต่อหนึ่งตัวอย่าง 
  ง. จ านวนตัวอย่าง 
      - กรณีผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม ที่เก บจากถังบรรจุชนิด Bulk ให้เก บ
ตัวอย่าง อย่างน้อย ๓ ตัวอย่าง ดังรายละเอียดในข้อ 2.1.1 (ก) 
      - กรณีผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม ที่เก บจากถังบรรจุชนิด Drum ให้เก บ
ตัวอย่างจ านวนเป็นไปตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่างที่ต้องเก บในกรณีท่ีเก บจากถังบรรจุ Drum 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มเป็นถัง (Drum) จ านวนตัวอย่าง 
2 - 8 2 
9 - 27 3 
28 - 64 4 
65 - 125 5 

 126 - 216 6 
217 - 343 7 
344 - 512 8 
513 - 729 9 

730 – 1000 10 
1001 - 1331 11 

   
     ในการเก บตัวอย่างจากถังบรรจุชนิด Bulk หรือถังบรรจุชนิด Drum แต่ละครั งให้เก บ 3 ชุด โดยส่ง
ทดสอบสมบัติและตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย 1 ชุด และส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 1 ชุด และอีก 1 ชุดให้เก บส ารองไว้ที่
เจ้าของงานเพ่ือใช้ในกรณีที่อาจต้องทดลองตรวจสอบคุณภาพใหม่ 

  2.1.2 การทดสอบ 
   ก. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะต้องมีสมบัติตามข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสม
เพ่ิม ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 

ข. ทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมจากก้อนตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมยางพารา ที่
ห้องปฏิบัติการ ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง จะทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม ดังนี  
   1. ก าลังรับแรงอัด (Unconfined compressive strength) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 
17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (250 psi.) 
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   2. ก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile Strength, ITS) จะต้องมีค่าเพ่ิมขึ น
ไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 
   3. ค่าโมดูลัสคืนตัว (Resilient Modulus, RM) จะต้องมีค่าเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า 10% 
เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 

 2.2 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการตรวจสอบเพ่ือออก
ใบรับรอง) 
  กรณีที่ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมชนิดใดยังไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ผลิตจากโรงงานผลิตที่ผ่านการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 มีขบวนการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน  ายาง ตั งแต่สามรายขึ นไป ส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสาร
ผสมเพ่ิม โดยเก บตัวอย่างจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
มีขบวนการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน  ายางแล้ว หรือ 
  กรณีโรงงานผลิตที่ยังไม่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
นั น จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมตามหลักเกณฑ์ใน
พระราชบัญญัติโรงงาน ปี พ.ศ.2535 หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี  
  2.2.1 การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
  2.2.2 การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่ 
  2.2.3 การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  2.2.4 การจัดซื อและการควบคุมการผลิต 
  2.2.5 การควบคุมการผลิต 
  2.2.6 การควบคุมผลิตภัณฑ์ส าเร จรูป 
  2.2.7 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
  2.2.8 การชี บ่งและสอบกลับได้ 
  2.2.9 การเก บรักษาผลิตภัณฑ์ 
  2.2.10 การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
  2.2.11 การสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
  2.2.12 การปฏิบัติการแก้ไขและการด าเนินการกับข้อร้องเรียน 
  2.2.13 การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก 

 2.3 การออกใบอนุญาต 
คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและ

สารผสมเพ่ิม จะพิจารณาออกใบอนุญาตในกรณีที่ผลการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน
และผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  
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 3. การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ (เฉพาะการตรวจสอบเพื่อรับรองล อตที่ผลิต) 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตยังคงมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ และ

โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์นั นยังมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพที่ได้รับ
การตรวจประเมินแล้วอย่างต่อเนื่อง  

การตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ หมายถึง การยื่นเพ่ือขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน
วัสดุ ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม ก่อนน าไปใช้งาน โดยหนังสือแจ้งนี จะต้องระบุหมายเลข Batch 
หรือ Lot ที่ผลิตและปริมาณที่ผลิตได้ โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณารับรองเฉพาะหมายเลข Batch หรือ 
Lot ผลิตและปริมาณที่ผลิตตามท่ียื่นในเอกสารเท่านั น การทดสอบจะด าเนินการ ดังนี  
           ก. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะต้องมีสมบัติตามข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม 
ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 
  ข. ทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมจากก้อนตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมยางพารา ที่ห้องปฏิบัติการ 
ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง จะทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม ดังนี  
    1. ก าลังรับแรงอัด (Unconfined compressive strength) จะต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (250 psi.) 
    2. ก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile Strength, ITS) จะต้องมีค่า
เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 
    3. ค่าโมดูลัสคืนตัว (Resilient Modulus, RM) จะต้องมีค่าเพ่ิมขึ นไม่น้อย
กว่า 10% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 

 2.3.2 หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ  
ส าหรับผลิตภัณฑ์สารผสมเพิ่ม (Additive) 

1. การยื่นค าขอ 
 1.1 กรณี การยื่นเพื่อขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นค าขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี  
  ก. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ พร้อมค าชี แจงแสดงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือภาพ 
หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
  ข. แสดงที่ตั งของโรงงานผลิตและหรือสถานที่จัดเก บผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต และ
รายชื่อผู้แทนจ าหน่าย (ถ้ามี) 
  ค. รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหลักท่ีใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับในการท าผลิตภัณฑ์
ที่ขอรับใบอนุญาต 
  ง. แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการท าและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อม
รายละเอียดรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต 
  จ. วิธีผสมและสัดส่วนการผสมสารผสมเพิ่มกับน  ายางพารา 
 1.2 กรณี การยื่นเพ่ือขอรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ โรงงานผลิตที่ยื่นขอจะต้องได้รับใบอนุญาตเพ่ือ
ผลิต ผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิม (Additive) แล้วเท่านั น โดยผู้ยื่นจะต้องยื่นค าขอเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
วัสดุ และแนบเอกสารแสดงว่าได้ผ่านการอนุญาตให้ผลิตหรือจ าหน่ายแล้ว 
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2. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 

 2.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาตและเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ 
  2.1.1 การเก บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 
  ก. การเก บตัวอย่าง 
      การเก บตัวอย่างจะเก บจากถังเก บ (Storage Tank) ที่มีปริมาณผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของปริมาณความจุทั งหมดในถังเก บ รายละเอียดการเก บตัวอย่างให้ด าเนินการ ดังนี  
     ให้ผสมสารผสมเพ่ิม (Additive) กับ น  ายางพารา โดยวิธีการผสมและสัดส่วนการผสมให้
เป็นไปตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ก าหนดตามข้อ 1.1 (จ) ให้ผสมผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิมกับน  ายางพารา ในถังให้
เป็นเนื อเดียวกัน จากนั นใช้หลอดชักตัวอย่างประมาณ 3 ลิตรจากถังผสม ให้เก บตัวอย่างจะเก บจากส่วนบน
ของถังเก บอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง จากส่วนกลางของถังเก บอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง และจากส่วนล่างของถังเก บ
อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
  ข. ภาชนะบรรจุตัวอย่าง 
      ให้ใช้กระป๋องโลหะเปิดกว้างพร้อมฝาปิดหรือภาชนะพลาสติกพร้อมฝาปิดที่สะอาด
ปราศจากสิ่งปลอมปนที่อาจท าให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิมกับน  ายางพารา มีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป 
      เมื่อบรรจุตัวอย่างลงในภาชนะบรรจุตัวอย่างแล้วให้ปิดฝาให้สนิทแน่นทันที แล้วท า
เครื่องหมายแสดงรายละเอียด เช่น ชนิดผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิมกับน  ายางพารา หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ
หน่วยงานหรือชื่อผู้ประกอบการ วันที่ท าการเก บตัวอย่าง บนภาชนะบรรจุตัวอย่างหรือบนป้ายติดซึ่งติดแน่น
อยู่กับตัวภาชนะ 
  ค. ปริมาณตัวอย่าง 
      ให้เก บตัวอย่างปริมาณอย่างน้อย 3 ลิตรต่อหนึ่งตัวอย่าง 
  ง. จ านวนตัวอย่าง 
     ผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิมกับน  ายางพารา ให้เก บตัวอย่างจ านวนเป็นไปตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 จ านวนตัวอย่างที่ต้องเก บ 

จ านวนถังผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิมกับน  ายางพารา จ านวนตัวอย่าง 
2 - 8 2 
9 - 27 3 
28 - 64 4 
65 - 125 5 

 126 - 216 6 
217 - 343 7 
344 - 512 8 
513 - 729 9 

730 – 1000 10 
1001 - 1331 11 
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 ในการเก บตัวอย่างจากถังบรรจุชนิด Bulk หรือถังบรรจุชนิด Drum แต่ละครั งให้เก บ 3 ชุด โดยส่ง
ทดสอบสมบัติและตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย 1 ชุด และส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 1 ชุด และอีก 1 ชุดให้เก บส ารองไว้ที่
เจ้าของงานเพ่ือใช้ในกรณีที่อาจต้องทดลองตรวจสอบคุณภาพใหม่ 

  2.1.2 การทดสอบ 
           ก. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะต้องมีสมบัติตามข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสม
เพ่ิม ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 
   ข. ทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมจากก้อนตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมยางพารา ที่
ห้องปฏิบัติการ ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง จะทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม ดังนี  
    1. ก าลังรับแรงอัด (Unconfined compressive strength) จะต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (250 psi.) 
    2. ก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile Strength, ITS) จะต้องมีค่า
เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 
    3. ค่าโมดูลัสคืนตัว (Resilient Modulus, RM) จะต้องมีค่าเพ่ิมขึ นไม่น้อย
กว่า 10% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ที่ไม่เติมยางพารา 
 

 2.2 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการตรวจสอบเพ่ือออก
ใบรับรอง) 
  กรณีท่ีผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิม ชนิดใดยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่
มีผู้ผลิตจากโรงงานผลิตที่ผ่านการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีขบวนการผลิตได้
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน  ายาง ตั งแต่สามรายขึ นไป ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสม
เพ่ิม จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม โดยเก บตัวอย่างจาก
โรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีขบวนการผลิตได้ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมน  ายางแล้ว หรือ 
  กรณีโรงงานผลิตที่ยังไม่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
นั น จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมตามหลักเกณฑ์ใน
พระราชบัญญัติโรงงาน ปี พ.ศ.2535 หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) มีองค์ประกอบ ดังนี  
  2.2.1 การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
  2.2.2 การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่ 
  2.2.3 การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  2.2.4 การจัดซื อและการควบคุมการผลิต 
  2.2.5 การควบคุมการผลิต 
  2.2.6 การควบคุมผลิตภัณฑ์ส าเร จรูป 
  2.2.7 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
  2.2.8 การชี บ่งและสอบกลับได้ 
  2.2.9 การเก บรักษาผลิตภัณฑ์ 
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  2.2.10 การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
  2.2.11 การสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
  2.2.12 การปฏิบัติการแก้ไขและการด าเนินการกับข้อร้องเรียน 
  2.2.13 การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก 

 2.3 การออกใบอนุญาต 
       คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและ
สารผสมเพ่ิม จะพิจารณาออกใบอนุญาตในกรณีที่ผลการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน
และผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  

3. การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ (เฉพาะการตรวจสอบเพื่อรับรองล อตที่ผลิต) 
       เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตยังคงมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ และ
โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์นั นยังมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพที่ได้รับ
การตรวจประเมินแล้วอย่างต่อเนื่อง  
      การตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ หมายถึง การยื่นเพื่อขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน
วัสดุ ผลิตภัณฑ์สารผสมเพ่ิม ก่อนน าไปใช้งาน โดยหนังสือแจ้งนี จะต้องระบุหมายเลข Batch หรือ Lot ที่ผลิต
และปริมาณที่ผลิตได้ โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณารับรองเฉพาะหมายเลข Batch หรือ Lot ผลิตและ
ปริมาณที่ผลิตตามที่ยื่นในเอกสารเท่านั น การทดสอบจะด าเนินการ ดังนี  
           ก. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะต้องมีสมบัติตามข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม 
ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 
  ข. ทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมจากก้อนตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมยางพารา ที่ห้องปฏิบัติการ 
ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง จะทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม ดังนี  
    1. ก าลังรับแรงอัด (Unconfined compressive strength) จะต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (250 psi.) 
    2. ก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile Strength, ITS) จะต้องมีค่า
เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 
    3. ค่าโมดูลัสคืนตัว (Resilient Modulus, RM) จะต้องมีค่าเพ่ิมขึ นไม่น้อย
กว่า 10% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 
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บทที ่3 
กระบวนการควบคมุคณุภาพมาตรฐานวสัด ุ

3.1 ข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ส าหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ 

3.1.1 ขอบขา่ย 
3.1.1.1 ข้อก าหนดนี ครอบคลุมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมส าหรับใช้ในงานบูรณหรือก่อสร้างชั นพื น
ทางหรือผิวทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
3.1.1.2 ข้อก าหนดนี ครอบคลุมน  ายางพาราจากยางธรรมชาติที่เป็นน  ายางสด (field latex) หรือ น  า
ยางข้น (concentrated latex) ผสมสารผสมเพ่ิม ทั งที่ผสมมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต (pre-blend) และ
การผสม ณ สถานที่สร้างทาง (in-situ blend) 
3.1.1.3 ครอบคลุมน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม 

3.1.2 บทนิยาม 
 ความหมายของค าท่ีใช้ในข้อก าหนดนี  มีดังต่อไปนี  

3.1.2.1 ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมายถึง ส่วนผสมที่ได้จากการใช้ดิน*ผสมกับ
ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม และน  า (ข้อก าหนดพิเศษ ทล. ที่ สว.พิเศษ 
1/2560) [* รายละเอียดความหมายของ “ดิน” แสดงไว้ในข้อ 1.4.6] 
3.1.2.2 น  ายางธรรมชาติ (natural rubber latex) หมายถึง สารคอลลอยด์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่
ได้จากต้นยางพาราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis (มอก.980-2552)  
แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  

3.1.2.2.1 น  ายางสด (field latex) คือ น  ายางที่ได้จากการกรีดเปลือกต้นยางและผสมสารเคมี
รักษาสภาพของน  ายางแล้ว 
3.1.2.2.2 น  ายางข้น (concentrated latex) คือ น  ายางธรรมชาติที่ท าให้เข้มข้นโดยการหมุน
เหวี่ยงหรือแยกครีม (มอก.980-2552) 

 3.1.2.3 สารผสมเพ่ิม หมายถึง สารผสมของสารเคมีใดๆ ที่ใช้เติมในน  ายางเพ่ือปรับปรุงสมบัติบาง
ประการของน  ายางพาราให้เหมาะกับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

        3.1.2.4 Pre-blend หมายถึง การน าน  ายางสดหรือน  ายางข้นผสมกับสารเคมีหรือกระบวนการอื่นใด   
        เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ณ โรงงานผสม เพ่ือปรับเปลี่ยนสมบัติบางประการของน  ายางพารา โดยท าหน้าที่   
        ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท าการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างทั่วถึงและ 
        สม่ าเสมอ เพื่อใช้ส าหรับงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
 3.1.2.5 Post-blend หมายถึง การผสมน  ายางสดหรือน  ายางข้น กับสารผสมเพิ่ม (Additive) เพ่ือ  
        ปรับเปลี่ยนสมบัติบางประการของน  ายางพารา โดยท าหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับ  
        ตัวกันก่อนที่จะท าการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ เพื่อใช้ส าหรับงานดินซีเมนต์ 
        ผสมยางพารา 
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3.1.3 คุณลกัษณะทีต่้องการ 
3.1.3.1 ลักษณะทั่วไป 

3.1.3.1.1 สามารถกระจายตัวในน  าได้ดีโดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข งเป็นก้อน  
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิธีการตรวจตามเอกสารแนบ 1 
ข้อที่ 1 
3.1.3.1.2 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ให้เป็นไปตามตารางที่ 3  

 
ตารางที ่3 สมบัตทิางกายภาพและทางเคมีของน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม  

รายการที่ สมบัติ หน่วย เกณฑ์ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 การกระจายตัวในน  า - กระจายตัวในน  าได้ดี ตรวจพินิจ 

เอกสารแนบ 1 ข้อ 1 
2 สารที่เป็นของแข งทั งหมด 

(Total Solid Content, 
TSC) 

ร้อยละโดย
น  าหนัก (%) 

< 35 
เอกสารแนบ 1 ข้อ 2 

3 ปริมาณเนื อยางธรรมชาติ  
(Natural rubber content)  
ด้วยการทดสอบการเปลี่ยน
น  าหนักของสารโดยอาศัย
สมบัติทางความร้อน 
(Thermogravimetric TGA) 

 
 

ร้อยละโดย
น  าหนัก (%) 

 
 

 30 

 
 
เอกสารแนบ 1 ข้อ 3 

4 ความหนืด (viscosity) เซนติพอยส์  50 เอกสารแนบ 1 ข้อ 4 
5 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  9 เอกสารแนบ 1 ข้อ 5 

 
3.1.4 การบรรจ ุ

3.1.4.1 ให้บรรจุน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหาย
ระหว่างการเก บรักษาและการขนส่ง มีรายละเอียดดังนี  
3.1.4.2 ถังบรรจุต้องไม่มีการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม ถัง

บรรจุ Drum จะต้องมีขนาดบรรจุประมาณ 201 ลิตร และเป็นถังเหล กหรือถังอ่ืนใดที่คณะกรรมการฯ 
เห นชอบ ซึ่งมีน  าหนักถังเปล่าตามที่ก าหนดในประกาศประกวดราคาและสอบราคา โดยอย่างน้อยต้องแสดง
ข้อความดังต่อไปนี ที่ถังให้เห นได้ง่ายและชัดเจน 

ก. ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท หรือชนิด หรือสัญลักษณ์ 
ข. น  าหนักสุทธิที่บรรจุ 
ค. น  าหนักถังเปล่า 
ง. ชื่อโรงงานที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม 
จ. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 

3.1.4.3 ซีลฝาถัง หรือซีลชนิดแถบที่ทางเข้าออกทุกทาง ซีลต้องเป็นซีลจากโรงงานผลิตที่มีหมายเลขซีล
ตรงตามที่ใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิม  รวมทั งตรวจสอบถัง
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บรรจุว่าอยู่ในสภาพปิดแน่นสนิทเรียบร้อยและไม่ถูกท าลาย อันเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสาร
ผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพิ่มหรือวัสดุอ่ืนใดถูกน าออกมาหรือใส่เพ่ิมเติมเข้าไปในถังบรรจุ 

3.1.5 เครื่องหมายและฉลาก  
3.1.5.1 ที่ภาชนะบรรจุ โดยใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิม 
ของโรงงานผู้ผลิตที่มากับรถบรรทุกผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพ่ิม ทุกคันด้วย 
ซึ่งใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์ฉบับจริงดังกล่าวนี  อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ดังต่อไปนี  ให้เห นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย 

   ก. เลขที่สัญญาซื อขาย 
   ข. หน่วยงานที่รับ 
   ค.ชื่อ ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม 
   ง. หมายเลขซีลของถังบรรจุ 
   จ. ทะเบียนรถและชื่อผู้ขับขี ่
   ฉ. วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน 
   ช. ตราประทับรับรองของบริษัทฯ และลายมือชื่อผู้มีอ านาจ 
   ซ. ชื่อโรงงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
   ฌ. น  าหนักสุทธิที่บรรจุ 
   ญ. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
   ฎ. ระบุปริมาณเนื อยางแห้ง (DRC) 
   ฏ. หมายเลขรุ่นที่ผลิต 
   ฐ. ค าแนะน าในการผสม 
   ฑ. การเก บรักษา 

3.2 วิธีการทดสอบน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ส าหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ 

3.2.1 การทดสอบการกระจายตัว 
 น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมเมื่อผสมกับน  าจะต้องมีสมบัติสามารถกระจายตัวในน  าได้ดี โดยไม่มีกาก
เหลืออยู่ในลักษณะแข งเป็นก้อน การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

หลักการ สามารถกระจายตัวในน  าได้ดี ไม่มีกาก และไม่มีลักษณะแข งเป็นก้อน 
วธิทีดสอบ โดยเทตัวอย่างผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ประมาณ 30 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 
200 มิลลิลิตร ที่มีน  าเปล่าที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 70 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยการกวน เมื่อทิ งไว้จะต้อง
ไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่มีสิ่งแปลกปลอม การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

3.2.2 ปรมิาณของแข งทั งหมด (TSC - Total Solids Content) 
ปริมาณของแข งทั งหมด หมายถึง ปริมาณยางส่วนที่เป็นเนื อยางทั งหมดในน  ายาง รวมกับสารอ่ืนๆ  

ที่เป็นของแข งและไม่ใช่ยาง เป็นสมบัติที่จะบ่งชี ว่าน  ายางมีสารอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ยางมากน้อยเพียงใด  

หลักการ น าน  ายางไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 70oC จนน  าหนักคงท่ี 
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วิธีทดสอบ 
1. ชั่งน  ายางให้ได้น  าหนัก 2 กรัม + 0.5 กรัม ลงบนจานแก้วที่ทราบน  าหนัก 
2. เติมน  ากลั่น 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับน  ายางในจานแก้ว โดยเอียงจานแก้วแล้วหมุนช้าๆ เพ่ือให้น  ายาง

แผ่กระจายทั่วจานแก้ว 
3. อบที่อุณหภูมิ 70oC + 5oC เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 
4. น าจานแก้วออกจากตู้อบ ท าให้เย นในโถดูดความชื น ชั่งน  าหนัก 
5. น าไปอบต่ออีก 30 นาที และท าให้เย นในโถดูดความชื น ชั่งน  าหนัก 
6. ท าซ  าข้อ 5 จนน  าหนักคงท่ี (น  าหนักท่ีบันทึกสองครั งหลังต่างกันไม่เกิน 0.0005 กรัม) 

การค านวณ  

ปริมาณของแข งทั งหมด, ร้อยละ   =   
น  าหนักของแข งทั งหมด

น  าหนักตัวอย่างทดสอบ
   x 100 

 
ผลการทดสอบ 2 ซ  า ต่างกันได้ไม่เกิน 0.2%  

หมายเหตุ 1. การชั่งตัวอย่างทดสอบ ใช้วิธีชั่งน  าหนักขวดแก้วรูปชมพู่ที่มีจุกปิด + ตัวอย่างทดสอบ ก่อนเท
และหลังเทตัวอย่าง 

 2. น  าหนักของแข งทั งหมด = (น  าหนักจานแก้ว + ของแข งทั งหมด) - น  าหนักจานแก้ว 

3.2.3 การทดสอบการเปลีย่นน  าหนกัของสารโดยอาศยัสมบตัิทางความรอ้น (Thermogravimetric TGA) 

ปริมาณของส่วนที่เป็นเนื อยางธรรมชาติทั งหมด ซึ่งได้จากการทดสอบโดยใช้เทคนิคเทอร์มอแกรวิเมตริก 
(Thermogravimetric analysis) 

หลักการ น าตัวอย่างยางทดสอบโดยใช้เทคนิคเทอร์มอแกรวิเมตริก (Thermogravimetric analysis) อาศัย
หลักการการสลายตัวทางความร้อนของยาง ซึ่งยางแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิการสลายตัวที่
แตกต่างกัน เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่นหาปริมาณของส่วนประกอบแต่ละชนิดในชิ น
ตัวอย่างยาง 

วิธีทดสอบ  
1. น าตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบ TSC มาทดสอบ 
2. ตัดชิ นตัวอย่างจ านวน 5 ชิ น ชิ นละ 2 - 5 มิลลิกรัม 
3. โดยก าหนดช่วงในการทดสอบชิ นตัวอย่างที่อุณหภูมิ 50oC - 850oC มีอัตราเร วในการไหลของก าซ 20 
ºC/min (สภาวะก าซไนโตรเจน) 
4. ท าการทดสอบซ  า 5 ครั ง 

  

http://www.bestsci.com/Advanced-Analytical/Thermal-Analysis-application-Mettler-Toledo-MT/Thermogravimetry-TGA-DSC-Mettler-Toledo.html
http://www.bestsci.com/Advanced-Analytical/Thermal-Analysis-application-Mettler-Toledo-MT/Thermogravimetry-TGA-DSC-Mettler-Toledo.html
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3.2.4 ความหนดื (Determination of Viscosity) 

 การวัดความหนืดขของเหลวเป็นการวัดความต้านทานการไหลของของเหลวเนื่องจากแรงเฉือนที่เกิด
จากการหมุนของแท่งกวน (Spindle) ที่ความเร วค่าหนึ่ง แสดงหน่วยเป็นมิลลิปาสคาลXวินาที (mPa s) หรือ 
เซนติพอยส์ (Centipoise; cP) 

หลักการ วัดความหนืดของตัวอย่างน  ายางที่ไม่ได้เจือจาง หรือเจือจางให้ปริมาณของแข งตามต้องการ โดย
ใช้เครื่องซ่ึงวัดแรงบิดที่เกิดจากการหมุนของสปินเดลด้วยความเร วคงท่ีในอัตราแรงเฉือนต่ า 

วิธีทดสอบ 

1. เทตัวอย่างทดสอบประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรในบีกเกอร์ 
2. วางบีกเกอร์ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ให้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับ 25oC  หรือ 27oC กวนเบาๆ จนอุณหภูมิของ

ตัวอย่าง 23oC + 2oC หรือ 27oC + 5oC วัดและบันทึกอุณหภูมิที่แท้จริง 
3. เลือกแท่งกวนหมายเลขต่ าสุด ประกอบเข้ากับมอร์เตอร์เพลาขับเคลื่อน ประกอบเครื่องป้องกัน  (guard) 

เข้ากับโครงมอเตอร์ของเครื่องวัดความหนืด 
4. จุ่มแท่งกวนและเครื่องป้องกันอย่างระมัดระวังลงในตัวอย่างทดสอบ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด

ฟองอากาศ ให้ระดับผิวหน้าตัวอย่างทดสอบอยู่ตรงกับรอยบากของแท่งกวน กะระยะให้แท่งกวนอยู่ตรง
กลางของบีกเกอร์ และอยุ้ในแนวดิ่ง 

5. เลือกความเร วรอบของเครื่องวัดความหนืด 2 แบบ ดังนี  
 5.1 แบบ L : ใช้ความเร ว 60 รอบ/นาที + 0.2 รอบ/นาท ี
 5.2 แบบ R : ใช้ความเร ว 20 รอบ/นาที + 0.2 รอบ/นาท ี
6. เปิดสวิตซ์มอเตอร์ให้แท่งกวนหมุน อาจใช้เวลาประมาณ 20 – 30 วินาที ก่อนเกิดความสมดุล ให้ปฏิบัติ

ตามค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องในการอ่านค่าสเกล 

การค านวณ 

  ค านวณค่าความหนืดของตัวอย่างทดสอบเป็นมิลลิปาสคาลXวินาที หรือ เซนติพอยส์ โดยคูณค่าที่อ่าน
ได้ด้วยแฟคเตอร์ที่สอดคล้องกับแบบของแท่งกวนในตารางที่ 4 

แบบแทง่กวน แฟคเตอร ์
L1 

L2 หรือ R1 
L3 หรือ R2 

R3 

1 
5 
20 
50 

 

3.2.5 ความเปน็กรด-ด่าง (pH) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) หมายถึง ความเป็นกรด-ด่างของน  ายาง ซึ่ง pH 7 แสดงว่าเป็นกลาง 
มากกว่า 7 แสดงว่าเป็นด่าง น้อยกว่า 7 แสดงว่าเป็นกรด 

  



คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวสัดุ                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 -21- 

วิธีทดสอบ 

1. ล้างอิเล กโทรดและภาชนะท่ีใช้ด้วยน  ากลั่น ตามด้วยตัวอย่างทดสอบ 
2. ชั่งตัวอย่างทดสอบปริมาตรประมาณ 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
3. จุ่มอิเล กโทรดลงในตัวอย่างทดสอบ ปรับความแรงการกวนไปที่ขีดหมายเลข 2 เมื่อเครื่องวัด pH แสดง

ค่าคงที่ บันทึกค่า pH เลื่อนอิเล กโทรดออกจากตัวอย่าง ท าความสะอาดอิเล กโทรดโดยล้างด้วยน  ากลั่น 
4. ท าซ  าข้อ 2 และข้อ 3 โดยใช้ตัวอย่างทดสอบใหม่ 
 การอ่านค่า pH ทั งสองซ  า ต้องแตกต่างกันไม่เกิน 0.1 หน่วย 

หมายเหตุ 1. ห้องทดสอบมีอุณหภูมิ 23oC + 3oC โดยให้อุณหภูมิตัวอย่างทดสอบ อิเล กโทรด น  ากลั่น 
และสารละลายบัฟเฟอร์ มีค่าใกล้เคียงกัน 

3.3 การตรวจรับน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม ก่อนน าไปใช้งาน 
 

 ให้หน่วยงานเจ้าของงานซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจรับ ท าการตรวจรับผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสาร
ผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพิ่ม ณ หน่วยงานปลายทาง โดยปฏิบัติดังนี  

 3.2.1 การตรวจเอกสารรบัรอง 
  3.2.1.1 ให้ตรวจสอบใบรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสม
เพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม ที่ออกให้โดยคณะกรรมการฯ กรณีเป็นส าเนาต้องท าด้วยกระดาษลายน  า ต้องมีตรา
ประทับและหมายเลขควบคุมการใช้ของบริษัทผู้ผลิต มีหมายเลขใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสม
สารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพิ่ม พร้อมลายมือชื่อของผู้มีอ านาจรับรองส าเนาถูกต้องทุกครั ง 
  3.2.1.2 ให้ตรวจสอบส าเนาผลทดลองผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสม
เพ่ิม จากถังเก บหรือ batch ที่ผลิตที่ระบุในใบก ากับน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสม
เพ่ิม  
  3.2.1.3 ให้ตรวจสอบใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสม
เพ่ิม ของโรงงานผู้ผลิตที่มากับรถบรรทุกผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิม ทุกคันด้วย 
ซึ่งใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์ฉบับจริงดังกล่าวนี  อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี  
   ก. เลขที่สัญญาซื อขาย 
   ข. หน่วยงานที่รับ 
   ค. ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม 
   ง. หมายเลขซีลของถังบรรจุ 
   จ. ทะเบียนรถและชื่อผู้ขับขี ่
   ฉ. วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน 
   ช. ตราประทับรับรองของบริษัทฯ และลายมือชื่อผู้มีอ านาจ 
   ซ. ชื่อโรงงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
   ฌ. น  าหนักสุทธิที่บรรจุ 
   ญ. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
   ฎ. ระบุปริมาณเนื อยางแห้ง (DRC) 
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  3.2.1.4 ผู้ยื่นเสนอราคาหากได้เป็นคู่สัญญาแล้ว จะต้องแนบเอกสารว่าได้ซื อน  ายางพาราสด
ในพื นที่ต่อผู้ว่าจ้าง กรณีที่ไม่มีน  ายางสดในพื นที่ ให้หน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย ประจ าจังหวัดรับรอง 
และสามารถใช้น  ายางสดจากพื นที่ข้างเคียงได้ กรณีไม่มีน  ายางสดในพื นที่ สามารถใช้น  ายางข้น (จะต้องแนบ
ใบรับรองว่าซื อน  ายางข้นจากการยางแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่ได้ รับการรับรองจากการยางแห่ง
ประเทศไทย) แทนได้ 

 3.2.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังบรรจุ 
  3.2.2.1 ให้ตรวจสอบว่าถังบรรจุต้องไม่มีการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสม
เพ่ิมและสารผสมเพ่ิม ถังบรรจุ Drum จะต้องมีขนาดบรรจุประมาณ 201 ลิตร และเป็นถังเหล กหรือถังอ่ืนใดที่
คณะกรรมการฯ เห นชอบ ซึ่งมีน  าหนักถังเปล่าตามที่ก าหนดในประกาศประกวดราคาและสอบราคา โดยอย่าง
น้อยต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี ที่ถังให้เห นได้ง่ายและชัดเจน 
   ก. ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท หรือชนิด หรือสัญลักษณ์ 
   ข. น  าหนักสุทธิที่บรรจุ 
   ค. น  าหนักถังเปล่า 
   ง. ชื่อโรงงานที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม 
   จ. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
  3.2.2.2 ให้ตรวจสอบซีลฝาถัง หรือซีลชนิดแถบที่ทางเข้าออกทุกทาง ซีลต้องเป็นซีลจาก
โรงงานผลิตที่มีหมายเลขซีลตรงตามที่ใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสม
เพ่ิม รวมทั งตรวจสอบถังบรรจุว่าอยู่ในสภาพปิดแน่นสนิทเรียบร้อยและไม่ถูกท าลาย อันเป็นสาเหตุให้
ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิมหรือวัสดุอ่ืนใดถูกน าออกมาหรือใส่เพ่ิมเติมเข้าไปใน
ถังบรรจุ 
  3.2.2.3 ให้ตรวจสอบน  าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสม
เพ่ิม ทั งชนิดถังบรรจุ Drum และถังชนิดบรรจุ Bulk ให้ตรงตามน  าหนักสุทธิที่บันทึกไว้ในใบก ากับการน าส่ง
ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิม การตรวจรับน  าหนักให้ถือเฉพาะน  าหนักสุทธิของ
ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพิ่ม เท่านั น 
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บทที ่4 
แนวทางการปฏบิัตงิาน 

4.1 การก าหนดแบบก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้าง 

การก าหนดแบบก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรับคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดพิเศษ ที่ สว.พิเศษ 1/2560 ของกรมทางหลวง หรอื 

ส าหรับงานก่อสร้างถนนท้องถิ่นด้วยวิธีการผสมที่หน้างาน (Mix in Place) โดยใช้รถเกลี่ย (Motor 
Grader) ในการผสมหรือเครื่องจักรผสมชนิด Recycling ซึ่งเหมาะส าหรับถนนที่มีปริมาณงานไม่เกิน 30,000 
ตารางเมตร หรือความยาวถนนไม่เกิน 5 กิโลเมตร ทั งนี ถนนดังกล่าวควรจะมีปริมาณจราจรไม่เกิน 500 คันต่อ
วันนั น ให้ใช้แบบก่อสร้างและรายการให้ใช้ตามแบบแนะน าถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ ส าหรับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบเลขที่ ทถ -2-309/61 หรือ ทถ-2-310/61 
หรือ ทถ2-311/61 จากส านักส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างตามข้อแนะน าและคู่มือ
แนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  และคู่มือการ
ควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การก าหนดส่วนผสมใช้วิธีการ
ออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ที่ได้จากห้องทดลองโดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการออกแบบ
ส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 
และเลือกใช้น  ายางพาราที่เป็นน  ายางสด (Field Latex) หรือน  ายางข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสาร
ผสมเพ่ิมตามมาตรฐานผู้ผลิต (เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่
จะท าการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ าเสมอทั่วถึง) ซึ่งผสมสารผสมเพิ่มจากโรงงานผสมหรือหน้างานขึ นอยู่
กับข้อก าหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องมีปริมาณเนื อยางแห้ง (DRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทั งนี น  า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มก่อนน ามาใช้งานต้องผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุ จากจากคณะกรรมการพิจารณา
การรับรองมาตรฐานวัสดุน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

การควบคุมคุณภาพภายหลังการก่อสร้าง ให้ถือเอาค่า Unconfined Compressive Strength ของ
แท่งตัวอย่างดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จะต้องไม่น้อยกว่า 17.5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร (250 ปอนด์ต่อตารางนิ ว) หรือไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ โดยวิธีการเก บตัวอย่างและการ
ทดสอบให้เป็นไปตามคู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงาน
ถนนท้องถิ่น และให้ทดสอบก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (Indirect Tensile Strength, ITS) จะต้องมีค่าเพ่ิมขึ นไม่
น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ท่ีไม่เติมยางพารา 

4.2 แนวทางการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

4.2.1 แนวทางการค านวณราคากลางงานก่อสร้างถนนดนิซีเมนตป์รบัปรงุคุณภาพดว้ยยาง
ธรรมชาติ (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที ่2) 

หลักการคิดราคากลางให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 ดังนี  



คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวสัดุ                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 -24- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี  
 ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรในการค านวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil 
Cement) ส าหรับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี  

งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement.   (คิดท่ีราคาน  ามันดีเซล = …….. ) 
 Para Soil Cement Base      ปริมาณงาน    = (1) ลบ.ม. 
 ค่าวัสดุจากแหล่ง       = (2) บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)    = (3) บาท/ลบ.ม. 
 ค่าขนส่ง         =  (4) บาท/ลบ.ม. 
    รวม (2) + (3) + (4)      =  (5)  บาท/ลบ.ม. 
 ส่วนยุบตัว   [(5)  x 1.6]   = (6) บาท/ลบ.ม. 
 ค่าซีเมนต์ (5%) = 100 kg [100 x (A)]   = (7) บาท/ลบ.ม. 
 ค่ายางพารา (NR-Preblend) =  13.59 ลิตร  [13.59 x (B)]  = (8) บาท/ลบ.ม. 
 ค่าติดตั งเครื่องผสม  =  150,000 / (1)    = (9) บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)    = (10) บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)    = (11) บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)    = (12) บาท/ลบ.ม. 
     ค่างานตน้ทนุ  (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)  = (13) บาท/ลบ.ม.   

 หมายเหตุ : 1. ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจาก 
         เครื่องผสมถึงหน้างาน (L/4)       
      2. วิธีด าเนินการ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ 
            ด้วยยางธรรมชาติของกรมทางหลวง 
      3. ค าอธิบายประกอบ 

(1)  หมายถึง  ได้จากการถอดปริมาณงาน 
   (2)  หมายถงึ  ตามข้อก าหนดราคาและวัสดุ 
   (3) (4) (10) (11) และ (12) หมายถึง ได้จากตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา 
   (A) และ (B)  หมายถึง  ตามข้อก าหนดราคาและเหล่งวัสดุ 

 4.2.2 แนวทางการค านวณราคากลางงานก่อสร้างถนนดนิซีเมนตป์รบัปรงุคุณภาพดว้ยยาง
ธรรมชาติ ส าหรบัถนนทอ้งถิ่น (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที ่4) 

 หลักการคิดราคากลางให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ดังนี    
 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในการค านวณราคากลางงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการจึง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี  
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  ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรการค านวณค่างานต้นทุนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) เพ่ิมเติม
ไว้ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างชลประทาน  ดังนี  
 งานถนนดนิซเีมนตป์รับปรุงคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิส าหรับงานถนนท้องถิน่ ดว้ยกระบวนการ Mix 
in Place โดยใชร้ถเกลีย่ (Motor Grader)  หนา...................ซม.   (คิดที่ราคาน  ามันดีเซล.........) 
 Para Soil Cement Base ปริมาณงาน  =    (1)         ลบ.ม. 
 ค่าวัสดุลูกรังจากแหล่ง  = (2)   บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = (3)     บาท/ลบ.ม. 
 ค่าขนส่ง = (4)   บาท/ลบ.ม. 
 รวม  (2)+(3)+(4)  = (5)   บาท/ลบ.ม. 
 ส่วนยุบตัว [(5)x1.6] = (6)   บาท/ลบ.ม. 
 ค่าซีเมนต์ (A%)=  B   กก. [Bx(C)]   = (7)   บาท/ลบ.ม. 
 ***ค่าปูนขาว ไม่น้อยกว่า 2%=  D   กก.    [Dx(E)]  = (8)   บาท/ลบ.ม. 
 ค่าน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม= 13.34 ลิตร [13.34 x (F)]   = (9)   บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยผสม) = (10)   บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = (11)   บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ) = (12)   บาท/ลบ.ม. 
 ค่างานตน้ทุน (6)+(7)+(9)+(10)+(11)+(12) = (13)    บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ :  1. ขั นตอนวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง 
  คุณภาพด้วยยางธรรมชาต ิส าหรับงานถนนท้องถิ่น  คู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดนิซีเมนต ์
  ปรับปรุงคุณภาพดว้ยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  และคู่มือการออกแบบส่วนผสม  
  (Job Mix Formula) ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 2. ค าอธิบายประกอบ 
 (1) หมายถึง ปริมาณ Para Soil Cement Base ที่ได้จากการถอดแบบ 
 (2) หมายถึง ตามข้อก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ 
 (3)  (11)  และ (12) หมายถึง ได้จากตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา 
 (4) หมายถึง ได้จากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
 (10) หมายถึง ได้จากตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์  
 ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น ตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี  
 (A) หมายถึง เปอร์เซ นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ 
 (B) หมายถึง เปอร์เซ นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ X หน่วยน  าหนักลุกรังแห้ง (ตัน/ลบ.ม.) X 1,000/100 
หน่วย กิโลกรัม 
 (C) หมายถึง ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงกึ่งกลางหน้างาน หน่วย บาท/กก. 
 (D) หมายถึง ปูนขาวไม่น้อยกว่า 2% x หน่วยน  าหนักลูกรังแห้ง (ตัน/ลบ.ม.) x 1,000/100 
หน่วย กิโลกรัม  
 (E) หมายถึง ราคาปูนขาว รวมค่าขนส่งถึงก่ึงกลางหน้างาน    หน่วย บาท/กก. 
 (F) หมายถึง ราคายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม F = 40.13 + (0.30 x ราคายางพาราสด) 
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  ราคายางพาราสด จาก Thailand Rubber Price การยางแห่งประเทศไทย  
 (http://www.rubber.co.th)รวมค่าขนส่งถึงก่ึงกลางหน้างาน หน่วย บาท/กก. 
 3. ***ค่าปูนขาว กรณีท่ีสภาพดินลูกรังไม่เป็นไปตามที่ก าหนด โดยจะต้องใช้ปูนขาวในการ
ปรับปรุงคุณภาพวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 2% ของหน่วยน  าหนักลูกรังแห้ง จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในข้อ (8) 
ทั งนี ต้องเปรียบเทียบการค านวณราคากลางแหล่งวัสดุลูกรังที่มีคุณสมบัติใช้ได้ตามท่ีก าหนด โดยจะต้องใช้
ราคาที่ต่ ากว่าเป็นราคากลาง 

4.3 การก าหนดชนิดเครื่องจักรและเครื่องมือส าหรับงานก่อสร้าง 

 ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการก่อสร้าง 
พร้อมทั งเครื่องมือทดลองคุณภาพวัสดุไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั งนี ต้องเป็นแบบ ขนาดที่เหมาะสม และอยู่ใน
สภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบจากนายช่างผู้ควบคุม
งานก่อน 

ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือใดท างานได้ไม่เต มที่ หรือท างานไม่ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ จะต้องท าการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออ่ืนใดมาใช้ทดแทนหรือเพ่ิมเติม ทั งนี ต้อง
ผ่านการตรวจสอบจากนายช่างผู้ควบคุมงาน 

เครื่องจักรในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนน
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องจักร ดังนี  

1. รถเกลี่ย (Motor Grader) และหรือเครื่องจักรผสมแบบ Recycling ส าหรับผสมวัสดุ 
2. เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด ประกอบด้วย  

       2.1 รถบดล้อยาง ขนาดน  าหนักไม่น้อยกว่า 8.5 ตัน จ านวน 1 คัน 
       2.2 รถบดอัดแบบสั่นสะเทือน ขนาดน  าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน จ านวน 1 คัน 
       2.3 รถบรรทุกน  าขนาดถังบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 1 คัน 

      สามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ในการผสม
ส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เช่น การผสมที่โรงงาน (Plant) หรือเครื่องจักรผสม
แบบ Recycling สามารถกระท าได้ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ 
 

4.4 การควบคุมคณภาพขณะก่อสร้าง 
การด าเนินการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 

สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี  

4.4.1 ด าเนินการก าหนดอัตราส่วนผสม โดยวิธีการท าแปลงทดลอง 
1.1 หลังจากที่ผู้รับจ้างน าส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ควบคุมงานเพ่ือทดสอบคุณสมบัติ ว่าเป็นไปตาม

ข้อก าหนด หรือผู้รับจ้างแสดงหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุมวลรวมว่าเป็นไปตามข้อก าหนด จาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ แก่หน่วยงานเจ้าของงานแล้ว  

1.2 ให้จัดเตรียมแปลงทดลอง มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
1.3 น าวัสดุลูกรังจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต มากองเรียงบนช่วงถนนที่จะท าแปลงทดสอบ โดยลูกรังที่

จะน ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติสม่ าเสมอตามข้อก าหนดและต้องเป็นวัสดุที่แห้งเ พ่ือง่ายต่อการ
คลุกเคล้า  

http://www.rubber.co.th)รวมค่าขนส่งถึงกึ่งกลางหน้างาน
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1.4 ล้มกองวัสดุ เกลี่ยแต่งวัสดุลูกรัง ให้ได้ความกว้างที่ต้องการให้มีความหนาสม่ าเสมอ โดยความ
หนาของชั นลูกรังควรมีอัตราส่วนเผื่อการยุบตัวจากการบดอัดแน่น (โดยปกติอัตราส่วนเผื่ออยู่ที่
ประมาณ 1.2 ถึง 1.3 เท่า ของความหนาของชั นทางตามแบบที่ก าหนด) 

1.5 ให้น าปูนซีเมนต์ถุงขนาด 50 กิโลกรัม มาวางเรียงบนชั นพื นทางที่ได้จัดเตรียมไว้ในข้อ 1.4 ให้ได้
พื นที่ประมาณ 3.33 ตารางเมตรต่อปูนหนึ่งถุง โดยให้แบ่งพื นที่ตามความเหมาะสม เมื่อน าวาง
เรียงเรียบร้อยแล้ว จากนั นให้คนงานฉีกโรยปูน และเกลี่ยแต่ง ให้สม่ าเสมอตลอดพื นที่  

1.6 ใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ท าการเกลี่ยผสม คลุกเคล้า วัสดุลูกรังและปูนซีเมนต์ให้เข้ากันอย่าง
สม่ าเสมอ (ผสมแบบแห้ง) ทั งนี จ านวนเที่ยวของการผสมขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

1.7 ผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมลงในถังรถบรรทุกน  าโดยต้องท าการค านวณสัดส่วนปริมาณ  
น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อตารางเมตร และปริมาณน  าในถัง
ที่เหมาะสมต่อการบดอัด เพ่ือให้วัสดุมีความชื นใกล้เคียงกับความชื นที่เหมาะสม (Optimum 
Moisture Content)  

1.8 หลังจากนั นให้รถบรรทุกน  า พ่นสเปรย์น  าผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่ได้เตรียมไว้แล้วใน
ข้อ 1.7 ผสมคลุกเคล้ากับวัสดุในข้อ 1.6 ให้มีความชื นสม่ าเสมอ พร้อมท าการเกลี่ย บดอัดให้ได้
ความแน่นตามข้อก าหนด 

1.9 ภายหลังการคลุกเคล้า สม่ าเสมอแล้ว ให้ด าเนินการเก บตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 3 ก้อนตัวอย่างต่อ
ความยาวทุก ๆ 200 เมตร ด าเนินการเตรียมตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 108/2517 “วิธีการ
ทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน” 

1.9.1 ส าหรับตัวอย่างชุดที่ 1 ให้ท าการทดสอบหลังจากการบ่มไว้ในถุงพลาสติกเพ่ือป้องกันมิ
ให้ตัวอย่างสูญเสียความชื นเป็นระยะเวลานาน 7 วัน เมื่อครบ 7 วันให้น าตัวอย่างทดสอบแต่ละ
ชุด (3 ตัวอย่าง) ออกจากถุงพลาสติก แช่น  านาน 2 ชั่วโมง หลังจากนั นจึงน าตัวอย่างดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติไปทดสอบการรับก าลังแรงอัด ตามวิธีการทดสอบก าลังแรงอัด 
ตามวิธีการ ทล.-ท.105/2515 “วิธีการทดลองหา Unconfined Compressive Strength ของ
ดิน” โดยอนุโลม 

1.9.2 ส าหรับตัวอย่างชุดที่ 2 ใช้เป็นตัวอย่างส ารอง หากเกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบตัวอย่าง
ชุดที่ 1 

1.10 ปรับเกลี่ยระดับในขั นสุดท้าย (Fine Grading) ให้ถนนได้ระดับตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้รถเกลี่ย 
(Motor Grader) และรถบดล้อยาง  

1.11 ท าการทดสอบหาค่าความแน่นในสนาม (field density)  โดยมีค่าความแน่นแห้งไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 95 หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 603/2517 “วิธีการทดลองหา
ค่าความแน่นของวัสดุในสนามโดยใช้ทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ต่อความกว้าง 1 ช่อง
จราจรหรือประมาณพื นที่ 500 ตารางเมตร ต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบเป็น
อย่างอ่ืน (การทดสอบความแน่นของการบดทับ ควรด าเนินการทดสอบในวันที่ท าการบดทับ
เสร จ) 

1.12 กระบวนการท างานตั งแต่ ข้อ 1.6 ถึง ข้อ 1.10 ต้องแล้วเสร จภายใน 2 ชั่วโมง 
1.13 ภายหลังจากท่ีได้อัตราส่วนผสมจากการท าแปลงทดสอบแล้ว ให้ด าเนินการก่อสร้างตามขั นตอน

ในข้อ 1.3 ถึงข้อ 1.12 
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 4.4.2 ด าเนินการก าหนดอตัราสว่นผสม โดยวธิกีารออกแบบสว่นผสม (Job Mix Formula) 

  ภายหลังจากผู้รับจ้างไดเ้สนอสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula) และผ่านการตรวจสอบจาก
ช่างผู้ควบคุมงานแล้วให้ด าเนินการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตามขั นตอนใน
ข้อ 1.3 ถึงข้อ 1.12 ยกเว้นข้อ 1.5 ให้ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ตามที่ก าหนดไว้ในสูตรส่วนผสม (Job Mix 
Formula) ขั นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี  

1. น าวัสดุลูกรังจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต มากองเรียงบนช่วงถนนที่จะท าแปลงทดสอบ จากนั นท าการ
ล้มกองวัสดุ เกลี่ยแต่งดิน ให้ได้ความกว้างที่ต้องการให้มีความหนาสม่ าเสมอ 

2. น าปูนซีเมนต์ถุงขนาด 50 กิโลกรัม มาวางเรียงบนชั นพื นทางที่ได้จัดเตรียมไว้ ให้ได้พื นที่ประมาณ 
3.33 ตารางเมตรต่อปูนหนึ่งถุง โดยให้แบ่งพื นที่ตามความเหมาะสม เมื่อน าวางเรียงเรียบร้อยแล้ว 
จากนั นให้คนงานฉีกโรยปูน และเกลี่ยแต่ง ให้สม่ าเสมอตลอดพื นที่ 

3. ใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ท าการเกลี่ยผสม คลุกเคล้า วัสดุลูกรังและปูนซีเมนต์ให้เข้ากันอย่าง
สม่ าเสมอ (ผสมแบบแห้ง) 

4. ผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมลงในถังรถบรรทุกน  าโดยต้องท าการค านวณสัดส่วนปริมาณน  า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อตารางเมตร 

5. ใช้รถบรรทุกน  า พ่นสเปรย์น  าผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มที่ได้เตรียมไว้แล้ว 
6. ท าการเกลี่ยส่วนผสม  
7. บดอัดให้ได้ความแน่นตามข้อก าหนด 
8. ปรับเกลี่ยระดับในขั นสุดท้ายให้ช่วงถนนได้ระดับตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้รถเกรดและรถบดล้อยาง  
9. ภายหลังการคลุกเคล้า สม่ าเสมอแล้ว ให้ด าเนินการเก บตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 3 ก้อนตัวอย่างต่อความ

ยาวทุก ๆ 200 เมตร 

 

10. เก บตัวอย่างและทดสอบคุณสมบัติ 



คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวสัดุ                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 -29- 

 

11. ฉีดพ่นน  าคลุมผิวชั นทางดินซีเมนต์ให้มีความชุ่มชื นต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน 
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เอกสารแนบ 1 
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วิธกีารทดสอบน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
ส าหรับงานดนิซีเมนตป์รบัปรงุคณุภาพด้วยยางธรรมชาติ 
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1. การทดสอบการกระจายตวั 

 น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมเมื่อผสมกับน  าจะต้องมีสมบัติสามารถกระจายตัวในน  าได้ดี โดยไม่มีกาก
เหลืออยู่ในลักษณะแข งเป็นก้อน การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

หลักการ สามารถกระจายตัวในน  าได้ดี ไม่มีกาก และไม่มีลักษณะแข งเป็นก้อน 
วธิทีดสอบ โดยเทตัวอย่างผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ประมาณ 30 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 
200 มิลลิลิตร ที่มีน  าเปล่าที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 70 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยการกวน เมื่อทิ งไว้จะต้อง
ไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่มีสิ่งแปลกปลอม การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ     

2. ปริมาณของแข งทั งหมด (TSC - Total Solids Content) 
ปริมาณของแข งทั งหมด หมายถึง ปริมาณยางส่วนที่เป็นเนื อยางทั งหมดในน  ายาง รวมกับสารอ่ืนๆ  

ที่เป็นของแข งและไม่ใช่ยาง เป็นสมบัติที่จะบ่งชี ว่าน  ายางมีสารอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ยางมากน้อยเพียงใด  

หลักการ น าน  ายางไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 70oC จนน  าหนักคงท่ี 

วิธีทดสอบ  
1. ชั่งน  ายางให้ได้น  าหนัก 2 กรัม + 0.5 กรัม ลงบนจานแก้วที่ทราบน  าหนัก 
2. เติมน  ากลั่น 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับน  ายางในจานแก้ว โดยเอียงจานแก้วแล้วหมุนช้าๆ เพ่ือให้น  ายาง

แผ่กระจายทั่วจานแก้ว 
3. อบที่อุณหภูมิ 70oC + 5oC เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 
4. น าจานแก้วออกจากตู้อบ ท าให้เย นในโถดูดความชื น ชั่งน  าหนัก 
5. น าไปอบต่ออีก 30 นาที และท าให้เย นในโถดูดความชื น ชั่งน  าหนัก 
6. ท าซ  าข้อ 5 จนน  าหนักคงท่ี (น  าหนักท่ีบันทึกสองครั งหลังต่างกันไม่เกิน 0.0005 กรัม) 

การค านวณ  

ปริมาณของแข งทั งหมด, ร้อยละ   =   
น  าหนักของแข งทั งหมด

น  าหนักตัวอย่างทดสอบ
   x 100 

 
ผลการทดสอบ 2 ซ  า ต่างกันได้ไม่เกิน 0.2%  

หมายเหตุ 1. การชั่งตัวอย่างทดสอบ ใช้วิธีชั่งน  าหนักขวดแก้วรูปชมพู่ที่มีจุกปิด + ตัวอย่างทดสอบ ก่อนเท
และหลังเทตัวอย่าง 

 2. น  าหนักของแข งทั งหมด = (น  าหนักจานแก้ว + ของแข งทั งหมด) - น  าหนักจานแก้ว 
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3. การทดสอบการเปลีย่นน  าหนักของสารโดยอาศัยสมบตัทิางความร้อน 
 (Thermogravimetric TGA) 

ปริมาณของส่วนที่เป็นเนื อยางธรรมชาติทั งหมด ซึ่งได้จากการทดสอบโดยใช้เทคนิคเทอร์มอแกรวิเมตริก 
(Thermogravimetric analysis) 
หลักการ น าตัวอย่างยางทดสอบโดยใช้เทคนิคเทอร์มอแกรวิเมตริก (Thermogravimetric analysis) อาศัย

หลักการการสลายตัวทางความร้อนของยาง ซึ่งยางแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิการสลายตัวที่
แตกต่างกัน เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่นหาปริมาณของส่วนประกอบแต่ละชนิดในชิ น
ตัวอย่างยาง 

วิธีทดสอบ  
1. น าตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบ TSC มาทดสอบ 
2. ตัดชิ นตัวอย่างจ านวน 5 ชิ น ชิ นละ 2 - 5 มิลลิกรัม 
3. โดยก าหนดช่วงในการทดสอบชิ นตัวอย่างที่อุณหภูมิ 50oC - 850oC มีอัตราเร วในการไหลของก าซ 20 
ºC/min (สภาวะก าซไนโตรเจน) 
4. ท าการทดสอบซ  า 5 ครั ง 

4. ความหนืด (Determination of Viscosity) 

 การวัดความหนืดขของเหลวเป็นการวัดความต้านทานการไหลของของเหลวเนื่องจากแรงเฉือนที่เกิด
จากการหมุนของแท่งกวน (Spindle) ที่ความเร วค่าหนึ่ง แสดงหน่วยเป็นมิลลิปาสคาลXวินาที (mPa s) หรือ 
เซนติพอยส์ (Centipoise; cP) 

หลักการ วัดความหนืดของตัวอย่างน  ายางที่ไม่ได้เจือจาง หรือเจือจางให้ปริมาณของแข งตามต้องการ โดย
ใช้เครื่องซ่ึงวัดแรงบิดที่เกิดจากการหมุนของสปินเดลด้วยความเร วคงท่ีในอัตราแรงเฉือนต่ า 

วิธีทดสอบ 

1. เทตัวอย่างทดสอบประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรในบีกเกอร์ 

2. วางบีกเกอร์ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ให้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับ 25oC  หรือ 27oC กวนเบาๆ จนอุณหภูมิของ
ตัวอย่าง 23oC + 2oC หรือ 27oC + 5oC วัดและบันทึกอุณหภูมิที่แท้จริง 

3. เลือกแท่งกวนหมายเลขต่ าสุด ประกอบเข้ากับมอร์เตอร์เพลาขับเคลื่อน ประกอบเครื่องป้องกัน  (guard) 
เข้ากับโครงมอเตอร์ของเครื่องวัดความหนืด 

4. จุ่มแท่งกวนและเครื่องป้องกันอย่างระมัดระวังลงในตัวอย่างทดสอบ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด
ฟองอากาศ ให้ระดับผิวหน้าตัวอย่างทดสอบอยู่ตรงกับรอยบากของแท่งกวน กะระยะให้แท่งกวนอยู่ตรง
กลางของบีกเกอร์ และอยุ้ในแนวดิ่ง 

5. เลือกความเร วรอบของเครื่องวัดความหนืด 2 แบบ ดังนี  

 5.1 แบบ L : ใช้ความเร ว 60 รอบ/นาที + 0.2 รอบ/นาท ี

 5.2 แบบ R : ใช้ความเร ว 20 รอบ/นาที + 0.2 รอบ/นาท ี

http://www.bestsci.com/Advanced-Analytical/Thermal-Analysis-application-Mettler-Toledo-MT/Thermogravimetry-TGA-DSC-Mettler-Toledo.html
http://www.bestsci.com/Advanced-Analytical/Thermal-Analysis-application-Mettler-Toledo-MT/Thermogravimetry-TGA-DSC-Mettler-Toledo.html
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6. เปิดสวิตซ์มอเตอร์ให้แท่งกวนหมุน อาจใช้เวลาประมาณ 20 – 30 วินาที ก่อนเกิดความสมดุล ให้ปฏิบัติ
ตามค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องในการอ่านค่าสเกล 

การค านวณ 

  ค านวณค่าความหนืดของตัวอย่างทดสอบเป็นมิลลิปาสคาลXวินาที หรือ เซนติพอยส์ โดยคูณค่าที่อ่าน
ได้ด้วย   แฟคเตอร์ที่สอดคล้องกับแบบของแท่งกวนในตารางที่ 4 

แบบแทง่กวน แฟคเตอร ์

L1 
L2 หรือ R1 
L3 หรือ R2 

R3 

1 
5 
20 
50 

 

5. ความเปน็กรด-ดา่ง (pH) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) หมายถึง ความเป็นกรด-ด่างของน  ายาง ซึ่ง pH 7 แสดงว่าเป็นกลาง 
มากกว่า 7  แสดงว่าเป็นด่าง น้อยกว่า 7  แสดงว่าเป็นกรด 

วิธีทดสอบ  
1. ล้างอิเล กโทรดและภาชนะท่ีใช้ด้วยน  ากลั่น ตามด้วยตัวอย่างทดสอบ 
2. ชั่งตัวอย่างทดสอบปริมาตรประมาณ 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
3. จุ่มอิเล กโทรดลงในตัวอย่างทดสอบ ปรับความแรงการกวนไปที่ขีดหมายเลข 2 เมื่อเครื่องวัด pH แสดง

ค่าคงที่ บันทึกค่า pH เลื่อนอิเล กโทรดออกจากตัวอย่าง ท าความสะอาดอิเล กโทรดโดยล้างด้วยน  ากลั่น 
4. ท าซ  าข้อ 2 และข้อ 3 โดยใช้ตัวอย่างทดสอบใหม่ 

 การอ่านค่า pH ทั งสองซ  า ต้องแตกต่างกันไม่เกิน 0.1 หน่วย 

หมายเหตุ 1. ห้องทดสอบมีอุณหภูมิ 23oC + 3oC โดยให้อุณหภูมิตัวอย่างทดสอบ อิเล กโทรด น  ากลั่น 
และสารละลายบัฟเฟอร์ มีค่าใกล้เคียงกัน 
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ภาคผนวก ก 
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ข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสมเพิม่ 
ส าหรับงานดนิซเีมนตป์รับปรงุคณุภาพดว้ยยางธรรมชาติ 

1. ขอบขา่ย 
1.1 ข้อก าหนดนี ครอบคลุมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมส าหรับใช้ในงานบูรณหรือก่อสร้างชั นพื นทาง     
งานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
1.2 ข้อก าหนดนี ครอบคลุมน  ายางพาราจากยางธรรมชาติที่เป็นน  ายางสด (field latex) หรือ น  ายางข้น 
(concentrated latex) ผสมสารผสมเพ่ิม ทั งที่ผสมมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต (pre-blend) และการผสม  
ณ สถานที่สร้างทาง (in-situ blend) 
1.3 ครอบคลุมน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม 
 

2. บทนยิาม 
ความหมายของค าท่ีใช้ในข้อก าหนดนี  มีดังต่อไปนี  

2.1 ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมายถึง ส่วนผสมที่ได้จากการใช้ดินผสมกับปูนซีเมนต์
ชนิดปอร์ตแลนด์ น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และน  า (ข้อก าหนดพิเศษ ทล. ที่ สว.พิเศษ 1/2560) 
2.2 น  ายางธรรมชาติ (natural rubber latex) หมายถึง สารคอลลอยด์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่ได้จาก
ต้นยางพาราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis (มอก.980-2552)  

แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  
 2.2.1 น  ายางสด (field latex) คือ น  ายางที่ได้จากการกรีดเปลือกต้นยางและผสมสารเคมีรักษาสภาพ
ของน  ายางแล้ว 
  2.2.2 น  ายางข้น (concentrated latex) คือ น  ายางธรรมชาติที่ท าให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือ
แยกครีม (มอก.980-2552) 

     2.3 สารผสมเพ่ิม หมายถึง สารผสมของสารเคมีใดๆ ที่ใช้เติมในน  ายางเพ่ือปรับปรุงสมบัติบางประการของ
น  ายางพาราให้เหมาะกับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

     2.4 Pre-blend หมายถึง การน าน  ายางสดหรือน  ายางข้นผสมกับสารเคมีหรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพ ณ โรงงานผสม เพ่ือปรับเปลี่ยนสมบัติบางประการของน  ายางพารา โดยท าหน้าที่ช่วยป้องกัน
ไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท าการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ เพ่ือใช้
ส าหรับงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
      2.5 Post-blend หมายถึง การผสมน  ายางสดหรือน  ายางข้น กับสารผสมเพิ่ม (Additive) เพ่ือปรับเปลี่ยน
สมบัติบางประการของน  ายางพารา โดยท าหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท า
การผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ เพ่ือใช้ส าหรับงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
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3. คุณลักษณะทีต่้องการ 
 3.1 ลักษณะทั่วไป 
       3.1.1 สามารถกระจายตัวในน  าได้ดีโดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข งเป็นก้อน  

การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิธีการตรวจตามเอกสารแนบ 1 
ข้อที่ 1.1 

 3.2 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ให้เป็นไปตามตารางที่ 2  

 
ตารางที ่2   สมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม  

 
รายการที่ สมบัติ หน่วย เกณฑ์ก าหนด วิธีทดสอบ 

1 การกระจายตัวในน  า - กระจายตัวในน  าได้ดี ตรวจพินิจ 
เอกสารแนบ 1 ข้อ 1 

2 สารที่เป็นของแข งทั งหมด 
(Total Solid Content, 
TSC) 

ร้อยละโดย
น  าหนัก (%) 

< 35 
เอกสารแนบ 1 ข้อ 2 

3 ปริมาณเนื อยางธรรมชาติ  
(Natural rubber content)  
ด้วยการทดสอบการเปลี่ยน
น  าหนักของสารโดยอาศัย
สมบัติทางความร้อน 
(Thermogravimetric TGA) 

 
 

ร้อยละโดย
น  าหนัก (%) 

 
 

 30 

 
 
เอกสารแนบ 1 ข้อ 3 

4 ความหนืด (viscosity) เซนติพอยส์  50 เอกสารแนบ 1 ข้อ 4 

5 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  9 เอกสารแนบ 1 ข้อ 5 

 
4. การบรรจ ุ

4.1 ให้บรรจุน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหาย
ระหว่างการเก บรักษาและการขนส่ง มีรายละเอียดดังนี  
4.1.1 ถังบรรจุต้องไม่มีการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม ถังบรรจุ 

Drum จะต้องมีขนาดบรรจุประมาณ ๒๐๐ ลิตร และเป็นถังเหล กหรือถังอ่ืนใดที่คณะกรรมการฯ เห นชอบ 
ซึ่งมีน  าหนักถังเปล่าตามที่ก าหนดในประกาศประกวดราคาและสอบราคา โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อความ
ดังต่อไปนี ที่ถังให้เห นได้ง่ายและชัดเจน 
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ก. ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท หรือชนิด หรือสัญลักษณ์ 
ข. น  าหนักสุทธิที่บรรจุ 
ค. น  าหนักถังเปล่า 
ง. ชื่อโรงงานที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม 
จ. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 

4.1.2 ซีลฝาถัง หรือซีลชนิดแถบที่ทางเข้าออกทุกทาง ซีลต้องเป็นซีลจากโรงงานผลิตที่มีหมายเลขซีล
ตรงตามที่ใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิม รวมทั งตรวจสอบถัง
บรรจุว่าอยู่ในสภาพปิดแน่นสนิทเรียบร้อยและไม่ถูกท าลาย อันเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสาร
ผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพิ่มหรือวัสดุอ่ืนใดถูกน าออกมาหรือใส่เพ่ิมเติมเข้าไปในถังบรรจุ 

 
5. เครื่องหมายและฉลาก  
 ที่ภาชนะบรรจุ โดยใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิม ของ
โรงงานผู้ผลิตที่มากับรถบรรทุกผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมหรือสารผสมเพ่ิม ทุกคันด้วย ซึ่ง
ใบก ากับการน าส่งผลิตภัณฑ์ฉบับจริงดังกล่าวนี  อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี  
ให้เห นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย 
   ก. เลขที่สัญญาซื อขาย 
   ข. หน่วยงานที่รับ 
   ค.ชื่อ ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม 
   ง. หมายเลขซีลของถังบรรจุ 
   จ. ทะเบียนรถและชื่อผู้ขับขี ่
   ฉ. วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน 
   ช. ตราประทับรับรองของบริษัทฯ และลายมือชื่อผู้มีอ านาจ 
   ซ. ชื่อโรงงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
   ฌ. น  าหนักสุทธิที่บรรจุ 
   ญ. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
   ฎ. ระบุปริมาณเนื อยางแห้ง (DRC) 
   ฏ. หมายเลขรุ่นที่ผลิต 
   ฐ. ค าแนะน าในการผสม 
   ฑ. การเก บรักษา 
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ภาคผนวก ข 
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ข-1 ตัวอย่างการเขียนข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference : TOR) 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) 
จ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย

.......................... ชุมชน........... เทศบาล............... อ าเภอ.............. จังหวัด................... 
ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 

________________________________________________________________________________ 
1. ความเปน็มา 

เทศบาล...............ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี 2562 งานโครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย............................. เทศบาล................  
อ าเภอ............ จังหวัด............. ระยะทาง ........... กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ........................บาท 
(...................................) จึงแต่งตั งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 

 

2. วตัถปุระสงค ์
     จ้างเหมางานงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ       
สาย ............................................... เทศบาล................ อ าเภอ........ จังหวัด............. ระยะทาง ............... 
กิโลเมตร ตามพระราชบัญญัติจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ 
 

3. คณุสมบตัิของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั น
ด้วย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
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7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ดังกล่าว 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่เทศบาล

............ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ครั งนี  

9. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างใน วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาล ....................................เชื่อถือ 

      11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - Gp) ของกรมบัญชีกลาง 

      12.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ดังนี  
             12.1 เอกสารรับรองว่าใช้น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่ได้มาตรฐานจากบริษัทหรือ

หน่วยงานที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีแต่งตั งตัวแทน) 
             12.2 เอกสารรับรองคุณสมบัติน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่

ระบุในคู่มือควบคุมคุณภาพน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

             12.3 เอกสารรับรองว่าน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 มีขบวนการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน  ายาง 

      13. ผู้ยื่นเสนอราคาหากได้เป็นคู่สัญญาแล้ว จะต้องแนบเอกสารว่าได้ซื อน  ายางพาราสดในพื นที่
จังหวัด.......... ต่อผู้ว่าจ้าง กรณีที่ไม่มีน  ายางสดในพื นที่ ให้หน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย ประจ าจังหวัด 
รับรอง และสามารถใช้น  ายางสดจากพื นที่ข้างเคียงได้ กรณีไม่มีน  ายางสดในพื นที่ สามารถใช้น  ายางข้น 
(จะต้องแนบใบรับรองว่าซื อน  ายางข้นจากการยางแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากการ
ยางแห่งประเทศไทย) แทนได้ 

4. แบบรปูรายการ และคุณลกัษณะเฉพาะ 
แบบรูปรายการใช้ตามแบบแนะน าถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

ส าหรับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๙/๖๑ จากส านักส ารวจและออกแบบ 
กรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างตามข้อแนะน าและคู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การก าหนดส่วนผสมใช้วิธีการ
ออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ที่ได้จากห้องทดลองโดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการออกแบบ
ส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 
และเลือกใช้น  ายางพาราที่เป็นน  ายางสด (Field Latex) หรือน  ายางข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารผสม
เพ่ิมตามมาตรฐานผู้ผลิต (เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท า
การผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ าเสมอทั่วถึง) ซึ่งผสมสารผสมเพ่ิมจากโรงงานผสม (NR – Preblend) ทั งนี 
ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องมีปริมาณเนื อยางแห้ง (DRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
โดยน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR – Preblend) จากโรงงานผู้ผลิต ต้องมีรายละเอียดตามข้อก าหนดดังนี  
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4.1 คุณสมบตัเิฉพาะของน  ายางพาราผสมสารผสมเพิม่ (NR-Preblend) 
น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม (NR-Preblend)  ส าหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง

ธรรมชาติ (ยางพารา) หมายถึงการน า น  ายางสด (Field latex) หรือน  ายางข้น (Concentrated latex) ผสม
กับสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ณ โรงงานผสม เพ่ือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของน  ายางพารา โดย
ท าหน้าที่ช่วยป้องกัน ไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท าการผสมกับวัสดุมวลรวมทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ของส่วนผสมดินซีเมนต์เพ่ือใช้ส าหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา โดยก่อนน ามาใช้งานจะต้องแสดงเอกสารว่าใช้น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม 
จากบริษัทที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ ตามคู่มือควบคุมคุณภาพน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม จาก
คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.2 คุณสมบตัิทางกายภาพและข้อก าหนดของน  ายางพาราผสมสารผสมเพิม่ (NR-Preblend)   
น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม (NR-Preblend) ส าหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี  
4.2.1 สามารถกระจายตัวในน  าได้ดีโดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข งเป็นก้อน 
4.2.2 กระบวนการผสมและน าไปใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง

ที่มีอยู่ทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีความพิเศษเฉพาะ 
4.2.3 สามารถเก บรักษาไว้ที่อุณหภูมิปกติได้ โดยไม่ท าให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา

การใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั งแต่เวลาส่งมอบ 
4.2.4 ภาชนะที่ใช้บรรจุต้องมีความแข งแรงและทนทาน มีฝาปิดสนิทแน่นไม่เกิดการรั่วไหลหก

ง่าย เพ่ือป้องกันการปลอมปน มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมสามารถหิ วหรือยกได้เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง 
เก บรักษา และน าออกไปใช้งาน ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ดังนี  

- ชื่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
- หมายเลขซีลของถังบรรจุน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม 
- วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ออกจากโรงงาน 
- ตราประทับรับรองของบริษัทผู้ผลิตและลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนาม 
- ชื่อโรงงานผลิต ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 
- น  าหนักสุทธิที่บรรจุ 
- วัน เดือน ที่ผลิต 

4.2.5 ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ไม้ ไม่มีคุณสมบัติ
ในการกัดกร่อนหรือท าลาย ไม่เป็นสารก่อสนิม ไม่เป็นสารติดไฟ ไม่มีกลิ่นเหม นที่รุนแรงปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
สิ่งแวดล้อม 

4.2.6 มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างคงที่สม่ าเสมอ ทุกภาชนะที่ใช้บรรจุสามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ในกรณีสงสัย 

5. เครื่องจักรและเครือ่งมือ 
ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการก่อสร้าง 

พร้อมทั งเครื่องมือทดลองคุณภาพวัสดุไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั งนี ต้องเป็นแบบ ขนาดที่เหมาะสม และอยู่ใน
สภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบจากนายช่างผู้ควบคุม
งานก่อน 
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ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบ ารุงรักษาเครื่องจักร
อย่างสม่ าเสมอ ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือใดท างานได้ไม่เต มที่ หรือท างานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ จะต้อง
ท าการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออ่ืนใดมาใช้ทดแทนหรือเพ่ิมเติม ทั งนี ต้องผ่านการตรวจสอบ
จากนายช่างผู้ควบคุมงาน 

เครื่องจักรในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องจักร ดังนี  

1. รถเกลี่ย (Motor Grader) และหรือเครื่องจักรผสมแบบ Recycling ส าหรับผสมวัสดุ 
2. เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด ประกอบด้วย  

2.1  รถบดล้อยาง ขนาดน  าหนักไม่น้อยกว่า 8.5 ตัน จ านวน 1 คัน 
2.2  รถบดอัดแบบสั่นสะเทือน ขนาดน  าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน จ านวน 1 คัน 
2.3 รถบรรทุกน  าขนาดถังบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 1 คัน 

สามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ในการผสมส่วนผสม
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เช่น การผสมที่โรงงาน (Plant) หรือเครื่องจักรผสมแบบ 
Recycling สามารถกระท าได้ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ 

6. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร จภายใน 100 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

7. วงเงินในการจัดจ้าง 
ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้

ก าหนดไว้  
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ข-2 ตัวอย่างการคิดราคากลาง 

ตวัอยา่งที ่1 การค านวณการคิดราคากลางงานดนิซเีมนตผ์สมยางพารา (Para Soil Cement)  
           (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบบัที ่2)             
                                                                             (คิดท่ีราคาน  ามันดีเซล = 23.50 บาท/ลิตร) 
 Para Soil Cement Base      ปริมาณงาน    = 7,000 ลบ.ม. 
 ค่าวัสดุจากแหล่ง       = 45.00 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)    = 29.95 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าขนส่ง        16 กิโลเมตร     =  51.92 บาท/ลบ.ม. 
    รวม        =  126.87 บาท/ลบ.ม. 
 ส่วนยุบตัว   [126.87 x 1.6]   = 202.99 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าซีเมนต์ (5%) = 100 kg [100 x 2.228]   = 222.80 บาท/ลบ.ม. 
 ค่ายางพารา (NR-Preblend) =  13.59 ลิตร  [13.59 x 57.72] = 784.41 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าติดตั งเครื่องผสม  =  150,000 / 7,000    = 21.43 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)    = 40.94 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)    = 51.34 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)    = 41.63 บาท/ลบ.ม. 
     ค่างานตน้ทนุ        =   1,365.55 บาท/ลบ.ม. 
 
หมายเหตุ : 1. ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน      
                   (L/4) 
                2. วิธีด าเนินการ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ    
                    ของกรมทางหลวง 

ตวัอยา่งที ่2 การค านวณการคิดราคากลางงานดนิซเีมนตผ์สมยางพารา (Para Soil Cement)  
          (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4)             
 

ตัวอย่างที่ 2.1 การค านวณค่างานต้นทุนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนน
ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) (ไม่มีปูนขาว) 

                                                                   (คดิที่ราคาน  ามันดีเซล 27.00 – 27.99 บาท/ลิตร) 
 ค่าวัสดุลูกรัง       = 45.00 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)    = 31.16 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าขนส่ง        16 กิโลเมตร     =  55.18 บาท/ลบ.ม. 
    รวม        =  131.34 บาท/ลบ.ม. 
 ส่วนยุบตัว   [131.34 x 1.6]   = 210.14 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าซีเมนต์ (5%) = 100  kg [100 x 2.39]   = 239.00 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม  =  13.34 ลิตร  [13.34 x 51.13] = 682.07 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยผสม)    = 21.85 บาท/ลบ.ม. 
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 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)    = 53.50 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)    = 44.33 บาท/ลบ.ม. 
     ค่างานตน้ทนุ        =   1,250.89 บาท/ลบ.ม. 

ตัวอย่างที่ 2.2 การค านวณค่างานต้นทุนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนน
ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) (มีปูนขาว) 

                                                                   (คดิที่ราคาน  ามันดีเซล 27.00 – 27.99 บาท/ลิตร) 
 ค่าวัสดุลูกรัง       = 45.00 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)    = 31.16 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าขนส่ง        16 กิโลเมตร     =  55.18 บาท/ลบ.ม. 
    รวม        =  131.34 บาท/ลบ.ม. 
 ส่วนยุบตัว   [131.34 x 1.6]   = 210.14 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าซีเมนต์ (5%) = 100  kg [100 x 2.39]   = 239.00 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าปูนขาว 2%   =  40 kg.          [40 x 4.12]   = 164.80  บาท/ลบ.ม. 
 ค่าน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม  =  13.34 ลิตร  [13.34 x 51.13] = 682.07 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยผสม)    = 21.85 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)    = 53.50 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)    = 44.33 บาท/ลบ.ม. 
     ค่างานตน้ทนุ        =   1,415.69 บาท/ลบ.ม. 

ตัวอย่างที่ 2.3 การค านวณค่างานต้นทุนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนน
ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Plant  

                                                                   (คดิที่ราคาน  ามันดีเซล 27.00 – 27.99 บาท/ลิตร) 
 ปริมาณงาน       = 7,000   ลบ.ม. 
 ค่าวัสดุลูกรัง       = 45.00 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)    = 31.16 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าขนส่ง        16 กิโลเมตร     =  55.18 บาท/ลบ.ม. 
    รวม        =  131.34 บาท/ลบ.ม. 
 ส่วนยุบตัว   [131.34 x 1.6]   = 210.14 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าซีเมนต์ (5%) = 100  kg [100 x 2.39]   = 239.00 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม  =  13.34 ลิตร  [13.34 x 51.13] = 682.07 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าติดตั งเครื่องผสม                 =  150,000 / 7,000  = 21.43   บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)    = 42.55 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)    = 53.50 บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)    = 44.33 บาท/ลบ.ม. 
     ค่างานตน้ทนุ        =   1,271.59 บาท/ลบ.ม. 

 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวสัดุ                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 -47- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวสัดุ                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 -48- 

ค-1 ข้อแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนน
ท้องถิ่น 

ขอ้แนะน าการก่อสร้างถนนดนิซเีมนตป์รับปรงุคุณภาพดว้ยยางธรรมชาต ิ 
ส าหรบังานถนนทอ้งถิน่ 

(Road Construction Recommendations for Natural Rubber Modified  
Soil Cement for Low Traffic Road) 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
ข้อแนะน านี ประกอบด้วยการน าดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ซึ่งหมายถึง 

ส่วนผสมที่ได้จากการใช้วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ผสมกับปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ 
น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม และน  า เพ่ือใช้ในการก่อสร้างชั นพื นทางหรือผิวทางจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับถนนท้องถิ่นหรือถนนที่มีปริมาณจราจรน้อย โดยจะก่อสร้างเป็นชั นเดียว
หรือหลายชั นไปบนชั นรองพื นทาง หรือชั นอ่ืนใดที่ได้เตรียมไว้ โดยการปูหรือเกลี่ยแต่ง และบดทับให้ถูกต้อง
ตามแนว ระดับ ความลาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ เครื่องจักรที่ใช้ในการผสมจะต้องสามารถ
ผสมวัสดุดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ากันได้สม่ าเสมอทั่วถึง ทั งนี 
ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน 

 
เงื่อนไขการน าไปใช้งาน 

- ข้อแนะน านี  ใช้ส าหรับงานก่อสร้างถนนท้องถิ่นด้วยวิธีการผสมที่หน้างาน (Mix in Place) โดยใช้รถ
เกลี่ย (Motor Grader) ในการผสม เหมาะส าหรับถนนที่มีปริมาณงานไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร 
หรือความยาวถนนไม่เกิน 5 กิโลเมตร ทั งนี ถนนดังกล่าวควรจะมีปริมาณจราจรไม่เกิน 500 คันต่อวัน  

1. ขอบขา่ย 
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ใช้ในงานบูรณะหรือก่อสร้างชั นพื นทางหรือผิวทางจราจร 

ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อก าหนดของงาน 

2. วสัด ุ
2.1 วสัดลุูกรงัชนิดท าชั นพื นทางหรอืผวิทางจราจร 

วัสดุลูกรังชนิดท าชั นพื นทางหรือผิวทางจราจร หมายถึง วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน (Soil 
Aggregate) ซี่งน ามาเสริมบนชั นรองพื นทาง เพื่อใช้ในการก่อสร้างชั นพื นทางหรือผิวทางจราจร 

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของวัสดุลูกรังไว้เป็นอย่างอ่ืน วัสดุลูกรังที่จะน ามาใช้ท าดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1.1 – 2.1.4 หรือตามท่ีผู้ออกแบบก าหนด 

2.1.1 มีขนาดคละท่ีดี และเมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205 “วิธีการทดลองหาขนาด
เม ดของวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบล้าง” ต้องมีขนาดเม ดโตสุดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร มีส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 
2.00 มิลลิเมตร (เบอร์ 10) ไม่เกินร้อยละ 70 และส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไม่
เกนิร้อยละ 25 

2.1.2 มีค่า Liquid Limit เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 102 “วิธีการทดลองหาค่า 
Liquid Limit (LL) ของดิน” ไม่เกินร้อยละ 40 
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2.1.3 มีค่า Plasticity Index เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 103 “วิธีการทดลองหาค่า 
Plastic Limit (PL) และ Plasticity Index (PI) ของดิน” ไม่เกินร้อยละ 15 

2.1.4 ในกรณีที่ Liquid Limit หรือ Plasticity Index เกินกว่าค่าที่ก าหนดจะต้องใช้ปูนขาว 
ผสมเพ่ือลดค่าดังกล่าวให้อยู่ในก าหนด แต่ทั งนี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 โดยน  าหนักของวัสดุลูกรัง 

2.2 ปูนซีเมนต์ 
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ ต้องเป็นชนิดปอร์ตแลนด์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 

เป็นแบบบรรจุถุง ผู้รับจ้างจะต้องท าโรงเก บปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ได้รับความชื น  
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ตลอดงานตามสัญญา ต้องเป็นตราและประเภทเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความเห น

ชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานให้เป็นอย่างอ่ืน 
ห้ามน าปูนซีเมนต์ที่จับตัวกันเป็นก้อนปนอยู่มาใช้งาน  

2.3 ปูนขาว 
ในกรณีที่วัสดุลูกรังมีค่า Liquid Limit หรือ Plasticity Index เกินกว่าค่าที่ก าหนด ผู้รับจ้าง

จะต้องใช้ปูนขาวผสมกับวัสดุลูกรัง เพ่ือลดค่า Liquid Limit หรือ Plasticity Index ก่อนการผสมกับ
ปูนซีเมนต์ ปูนขาวที่ใช้เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205 “วิธีการทดลองหาขนาดเม ดของวัสดุ โดย
ผ่านตะแกรงแบบล้าง” ต้องมีส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 (เบอร์ 200) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.4 น  า 
น  าที่จะน ามาใช้ผสมหรือบ่มชั นพื นทางหรือผิวทางจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง

ธรรมชาติ จะต้องสะอาด ปราศจากสารต่างๆ เช่น เกลือ น  ามัน กรด ด่าง และอินทรียวัตถุ หรือสารอ่ืนใดที่จะ
เป็นอันตรายต่อชั นพื นทางหรือผิวทางจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทั งนี จะต้องได้รับ
ความเห นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อนน ามาใช้งาน ห้ามใช้น  าทะเลในการผสมหรือการบ่มชั นพื นทาง
หรือผิวทางจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

2.5 น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม  
น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม หมายถึง ส่วนผสมที่ได้จากการน าน  ายางสด (Field Latex) หรือ   

น  ายางข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารผสมเพ่ิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต (เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ      
ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท าการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ าเสมอทั่วถึง )   
ซึ่งสามารถผสมสารผสมเพิ่มได้ทั งในสนามหรือโรงงานผสม ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดย
จะต้องมีปริมาณเนื อยางแห้ง (DRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

3. การก าหนดอตัราสว่นผสม ส าหรบังานดนิซเีมนตป์รบัปรงุคณุภาพดว้ยยางธรรมชาติ 
การก าหนดอัตราส่วนผสม สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี  

3.1 ด าเนินการโดยวิธีการท าแปลงทดลอง ในกรณีที่คุณสมบัติวัสดุเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.1  
                ก่อนเริ่มงาน ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ควบคุมงานเพ่ือทดสอบคุณสมบัติว่าเป็นไป
ตามท่ีก าหนดในข้อ 2.1 หรือผู้รับจ้างต้องแสดงหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุมวลรวมว่าเป็นไปตามที่ก าหนดใน
ข้อ 2.1 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ แก่หน่วยงานเจ้าของงาน  

หากเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น กรณีความหนา 15 เซนติเมตร ให้ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เท่ากับ 15 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร และใช้น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มปริมาณไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อตารางเมตร โดยต้อง
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ท าการก่อสร้างแปลงทดลองความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร (หากความหนาแตกต่างไปจากนี ให้เพ่ิมหรือลด
ปริมาณปูนซีเมนต์และน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมตามสัดส่วน ) โดยอนุโลม ทั งนี ค่า Unconfined 
Compressive Strength ของแท่งตัวอย่างดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จะต้องไม่น้อยกว่า 
17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (250 ปอนด์ต่อตารางนิ ว) หรือไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ โดยวิธีการ
เก บตัวอย่างและการทดสอบให้เป็นไปตามคู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 

หากค่า Unconfined Compressive Strength ของแท่งตัวอย่างดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ ที่ได้ต่ ากว่า 17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือที่ก าหนดไว้ในแบบ ให้ท าแปลงทดลอง
ใหม่ โดยเพ่ิมปริมาณปูนซีเมนต์อีกครั งละ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จนกว่าจะได้ค่า Unconfined 
Compressive Strength ตามท่ีก าหนด 

 
3.2 ด าเนินการโดยวิธีการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ในกรณีคุณสมบัติวัสดุมีค่า Liquid 

Limit และค่า Plasticity Index ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula) ตามคู่มือการออกแบบส่วนผสม 

(Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น ซี่ง
ทดสอบและรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องทดลองในแปลงทดลองแปลงแรก 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบสูตรส่วนผสม และผลความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ นรวมทั งการ
ปฏิบัติงานในสนามต้องสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามสูตรส่วนผสมด้วย 

    ค่าใช้จ่ายในการนี ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั งสิ น            
 

4. เครื่องจักรและเครือ่งมือ   

ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง  ๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการ
ก่อสร้าง พร้อมทั งเครื่องมือทดลองคุณภาพวัสดุไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั งนี ต้องเป็นแบบ ขนาดที่เหมาะสม 
และอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบจากนายช่าง
ผู้ควบคุมงาน 

ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือใดท างานได้ไม่เต มที่ หรือท างานไม่ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ จะต้องท าการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออ่ืนใดมาใช้ทดแทนหรือเพ่ิมเติม ทั งนี ต้อง
ผ่านการตรวจสอบของ  นายช่างผู้ควบคุมงาน  

เครื่องจักรในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนน
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องจักร ดังนี  

1. รถเกลี่ย (Motor Grader) และหรือเครื่องจักรผสมแบบ Recycling ส าหรับผสมวัสดุ 
2. เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด ประกอบด้วย  

       2.1 รถบดล้อยาง ขนาดน  าหนักไม่น้อยกว่า 8.5 ตัน จ านวน 1 คัน 
       2.2 รถบดอัดแบบสั่นสะเทือน ขนาดน  าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน จ านวน 1 คัน 
       2.3 รถบรรทุกน  าขนาดถังบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 1 คัน 
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      สามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ในการผสม
ส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เช่น การผสมที่โรงงาน (Plant) หรือเครื่องจักรผสม
แบบ Recycling สามารถกระท าได้ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ 

 

5. ขั นตอนวิธีการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
ขั นตอนวิธีการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ให้ด าเนินการตามคู่มือ

แนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 
 

6. แบบแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  
 แบบแนะน านี  ประกอบด้วย แบบแนะน าการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ และถนนลาดยางชั นพื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ 
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ค-2 แบบก่อสร้างแนะน าส าหรับถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงาน
ถนนท้องถิ่น 
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ค-3 คู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนน
ท้องถิ่น 
 

คูม่อืแนะน าการกอ่สรา้งถนนดนิซีเมนตป์รบัปรงุคุณภาพดว้ยยางธรรมชาติ 
ส าหรบังานถนนทอ้งถิน่ 

 

การด าเนินการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 
สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดงันี  

1. ด าเนนิการก าหนดอตัราสว่นผสม โดยวธิกีารท าแปลงทดลอง 
1.1 หลังจากที่ผู้รับจ้างน าส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ควบคุมงานเพ่ือทดสอบคุณสมบัติ ว่าเป็นไปตาม

ข้อก าหนด หรือผู้รับจ้างแสดงหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุมวลรวมว่าเป็นไปตามข้อก าหนด จาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ แก่หน่วยงานเจ้าของงานแล้ว  

1.2 ให้จัดเตรียมแปลงทดลอง มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
1.3 น าวัสดุลูกรังจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต มากองเรียงบนช่วงถนนที่จะท าแปลงทดสอบ โดยลูกรังที่

จะน ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติสม่ าเสมอตามข้อก าหนดและต้องเป็นวัสดุที่แห้งเพ่ือง่ายต่อการ
คลุกเคล้า  

1.4 ล้มกองวัสดุ เกลี่ยแต่งวัสดุลูกรัง ให้ได้ความกว้างที่ต้องการให้มีความหนาสม่ าเสมอ โดยความหนา
ของชั นลูกรังควรมีอัตราส่วนเผื่อการยุบตัวจากการบดอัดแน่น (โดยปกติอัตราส่วนเผื่ออยู่ที่
ประมาณ 1.2 ถึง 1.3 เท่า ของความหนาของชั นทางตามแบบที่ก าหนด) 

1.5 ให้น าปูนซีเมนต์ถุงขนาด 50 กิโลกรัม มาวางเรียงบนชั นพื นทางที่ได้จัดเตรียมไว้ในข้อ 1.4 ให้ได้
พื นที่ประมาณ 3.33 ตารางเมตรต่อปูนหนึ่งถุง โดยให้แบ่งพื นที่ตามความเหมาะสม เมื่อน าวาง
เรียงเรียบร้อยแล้ว จากนั นให้คนงานฉีกโรยปูน และเกลี่ยแต่ง ให้สม่ าเสมอตลอดพื นที่  

1.6 ใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ท าการเกลี่ยผสม คลุกเคล้า วัสดุลูกรังและปูนซีเมนต์ให้เข้ากันอย่าง
สม่ าเสมอ (ผสมแบบแห้ง) ทั งนี จ านวนเที่ยวของการผสมขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

1.7 ผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมลงในถังรถบรรทุกน  าโดยต้องท าการค านวณสัดส่วนปริมาณ  
น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อตารางเมตร และปริมาณน  าในถัง
ที่เหมาะสมต่อการบดอัด เพ่ือให้วัสดุมีความชื นใกล้เคียงกับความชื นที่เหมาะสม (Optimum 
Moisture Content)  

1.8 หลังจากนั นให้รถบรรทุกน  า พ่นสเปรย์น  าผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่ได้เตรียมไว้แล้วใน
ข้อ 1.7 ผสมคลุกเคล้ากับวัสดุในข้อ 1.6 ให้มีความชื นสม่ าเสมอ พร้อมท าการเกลี่ย บดอัดให้ได้
ความแน่นตามข้อก าหนด 

1.9 ภายหลังการคลุกเคล้า สม่ าเสมอแล้ว ให้ด าเนินการเก บตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 3 ก้อนตัวอย่างต่อ
ความยาวทุก ๆ 200 เมตร ด าเนินการเตรียมตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 108/2517 “วิธีการ
ทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน” 

1.9.1 ส าหรับตัวอย่างชุดที่ 1 ให้ท าการทดสอบหลังจากการบ่มไว้ในถุงพลาสติกเพ่ือป้องกันมิ
ให้ตัวอย่างสูญเสียความชื นเป็นระยะเวลานาน 7 วัน เมื่อครบ 7 วันให้น าตัวอย่างทดสอบแต่ละ
ชุด (3 ตัวอย่าง) ออกจากถุงพลาสติก แช่น  านาน 2 ชั่วโมง หลังจากนั นจึงน าตัวอย่างดินซีเมนต์
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ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติไปทดสอบการรับก าลังแรงอัด ตามวิธีการทดสอบก าลังแรงอัด 
ตามวิธีการ ทล.-ท.105/2515 “วิธีการทดลองหา Unconfined Compressive Strength ของ
ดิน” โดยอนุโลม 

1.9.2 ส าหรับตัวอย่างชุดที่ 2 ใช้เป็นตัวอย่างส ารอง หากเกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบตัวอย่าง
ชุดที่ 1 

1.10 ปรับเกลี่ยระดับในขั นสุดท้าย (Fine Grading) ให้ถนนได้ระดับตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้รถเกลี่ย 
(Motor Grader) และรถบดล้อยาง  

1.11 ท าการทดสอบหาค่าความแน่นในสนาม (field density) โดยมีค่าความแน่นแห้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
95 หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 603/2517 “วิธีการทดลองหาค่า
ความแน่นของวัสดุในสนามโดยใช้ทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ต่อความกว้าง 1 ช่อง
จราจรหรือประมาณพื นที่ 500 ตารางเมตร ต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบเป็น
อย่างอ่ืน (การทดสอบความแน่นของการบดทับ ควรด าเนินการทดสอบในวันที่ท าการบดทับ
เสร จ) 

1.12 กระบวนการท างานตั งแต่ ข้อ 1.6 ถึง ข้อ 1.10 ต้องแล้วเสร จภายใน 2 ชั่วโมง 
1.13 ภายหลังจากท่ีได้อัตราส่วนผสมจากการท าแปลงทดสอบแล้ว ให้ด าเนินการก่อสร้างตามขั นตอน

ในข้อ 1.3 ถึงข้อ 1.12 

2. ด าเนนิการก าหนดอตัราสว่นผสม โดยวธิกีารออกแบบสว่นผสม (Job Mix Formula) 

ภายหลังจากผู้รับจ้างได้เสนอสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula) และผ่านการตรวจสอบจากช่างผู้
ควบคุมงานแล้วให้ด าเนินการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตามขั นตอนในข้อ 1.3 
ถึงข้อ 1.12 ยกเว้นข้อ 1.5 ให้ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ตามที่ก าหนดไว้ในสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula) 

 

ภาพประกอบ คูม่ือแนะน าการกอ่สร้างถนนดนิซเีมนตป์รบัปรุงคุณภาพดว้ยยางธรรมชาติ 
ส าหรับงานถนนทอ้งถิน่ 
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2.1 น าวัสดุลูกรังจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต มากองเรียงบนช่วงถนนที่จะท าแปลงทดสอบ จากนั นท าการ
ล้มกองวัสดุ เกลี่ยแต่งดิน ให้ได้ความกว้างที่ต้องการให้มีความหนาสม่ าเสมอ 

2.2 น าปูนซีเมนต์ถุงขนาด 50 กิโลกรัม มาวางเรียงบนชั นพื นทางที่ได้จัดเตรียมไว้ ให้ได้พื นที่ประมาณ 
3.33 ตารางเมตรต่อปูนหนึ่งถุง โดยให้แบ่งพื นที่ตามความเหมาะสม เมื่อน าวางเรียงเรียบร้อยแล้ว  
จากนั นให้คนงานฉีกโรยปูน และเกลี่ยแต่ง ให้สม่ าเสมอตลอดพื นที่ 

 

2.3 ใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ท าการเกลี่ยผสม คลุกเคล้า วัสดุลูกรังและปูนซีเมนต์ให้เข้ากันอย่าง
สม่ าเสมอ (ผสมแบบแห้ง) 

 

2.4 ผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมลงในถังรถบรรทุกน  าโดยต้องท าการค านวณสัดส่วนปริมาณน  า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อตารางเมตร 
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2.5 ใช้รถบรรทุกน  า พ่นสเปรย์น  าผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มที่ได้เตรียมไว้แล้ว 

 

2.6 ท าการเกลี่ยส่วนผสม  
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2.7 บดอัดให้ได้ความแน่นตามข้อก าหนด 

 

2.8 ปรับเกลี่ยระดับในขั นสุดท้ายให้ช่วงถนนได้ระดับตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้รถเกรดและรถบดล้อยาง  
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2.9 ภายหลังการคลุกเคล้า สม่ าเสมอแล้ว ให้ด าเนินการเก บตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 3 ก้อนตัวอย่างต่อ 
ความยาวทุก ๆ 200 เมตร 

 

2.10 เก บตัวอย่างและทดสอบคุณสมบัติ 
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2.11 ฉีดพ่นน  าคลุมผิวชั นทางดินซีเมนต์ให้มีความชุ่มชื นต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน 

 

*    *    *   *    *    *    *    *    *    *    * 
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ค-4 คู่มือการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 

คูม่อืการออกแบบสว่นผสม (Job Mix Formula) 
งานถนนดนิซเีมนตป์รับปรงุคุณภาพดว้ยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิน่ 

การออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น จะด าเนินการออกแบบตามมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล.-ม.204/2556 
“มาตรฐานพื นทางดินซีเมนต์” โดยอนุโลม และตามคู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น โดยมีขั นตอนการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ดังนี  

1. การทดสอบคุณสมบัติเบื องต้น 
น าตัวอย่างวัสดุลูกรังที่จะใช้ในการออกแบบส่วนผสม มาด าเนินการทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติ

ตามข้อ 1.1 – 1.5 หรือ ตามที่ผู้ออกแบบก าหนด 
1.1. ขนาดโตสุดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร 
1.2. มีส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 2.00 มิลลิเมตร (เบอร์ 10) ไม่เกินร้อยละ 70 
1.3. มีส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไมเ่กินร้อยละ 25 
1.4. ค่า Liquid Limit ไม่เกินร้อยละ 40 
1.5. ค่า Plasticity Index ไม่เกินร้อยละ 15 

 

2. การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสม 
ปริมาณดินตัวอย่างที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมไม่ควรน้อยกว่า 150 กิโลกรัม น าตัวอย่างมา

ท าให้แห้ง โดยวิธีตากแห้ง เมื่อแห้งพอเหมาะ (มีน  าประมาณ 1-3%) แล้ว ท าการแบ่งสี่ (Quartering) หรือใช้
เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) ดังรูปที่ 1 แล้วด าเนินการดังต่อไปนี  

2.1. กรณีที่ตัวอย่างวัสดุลูกรังมีขนาดก้อนที่ใหญ่สุด (Maximum Size) มีค่าเกินกว่า 19.0 
มิลลิเมตร (3/4 นิ ว) ให้ด าเนินการดังนี   
น าตัวอย่างมาร่อนผ่านตะแกรงแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 
 ขนาดกว่า 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ ว) 
 ขนาดใหญ่ระหว่าง 19.0 (3/4 นิ ว) ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) 
 ขนาดเล กกว่า 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) 

ท าการชั่งหามวลของวัสดุแต่ละขนาด ที่เตรียมไว้ทั ง 3 ขนาด จากนั นน าตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ ว) ทิ งไป แล้วแทนที่มวลด้วยตัวอย่างที่มีขนาดระหว่าง 19.0 (3/4 นิ ว) ถึง
ขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) ด้วยมวลที่เท่ากัน ตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่างทั งหมดมีมวล 3,000 กรัม 
มีขนาดใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ ว) = 900 กรัม 
มีขนาดระหว่าง 19.0 (3/4 นิ ว) ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) = 1,600 กรัม 
มีขนาดเล กกว่า 4.75 มิลลิเมตร = 500 กรัม 

จากวิธีการเตรียมตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว จะได้มวลของตัวอย่างที่เตรียมไว้ คือ 
มีขนาดระหว่าง 19.0 ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร เป็นจ านวน 900 + 1,600 = 2,500 กรัม 
และมีขนาดเล กกว่า 4.75 มิลลิเมตร = 500 กรัม 
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จากนั น ท าการคลุกตัวอย่างท่ีเตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วด าเนินการตาม ข้อ 3 
2.2. กรณีขนาดของตัวอย่างก้อนใหญ่ที่สุด (Maximum Size) มีขนาดเล กกว่า 19.0 

มิลลิเมตร (3/4 นิ ว) ให้ท าการคลุกตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วด าเนินการตามข้อ 3 
 

  
การแบ่งสี่ (Quartering)                    เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) 

รปูที ่1 การแบ่งตัวอย่าง 
  

3. การทดลองผสมท าก้อนตัวอย่าง  
3.1. การก าหนดเปอร์เซ นต์ซีเมนต์ที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสม ควรก าหนดไม่น้อยกว่า 4 

ค่า โดยพยายามก าหนดเปอร์เซ นต์ซีเมนต์ให้ใกล้เคียงกับเปอร์เซ นต์ซีเมนต์ที่จะท าให้ได้
ก าลังรับแรงอัดตามที่ก าหนดมากที่สุด โดยให้มีเปอร์เซ นต์ซีเมนต์ทั งที่น้อยกว่าและ
มากกว่าเปอร์เซ นต์ซีเมนต์ที่จะท าให้ได้ก าลังรับแรงอัดที่ก าหนด เช่น ต้องการออกแบบ
ส่วนผสมดินซีเมนต์ผสมยางพาราให้สามารถรับก าลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่า 17.5 ksc. 
จากประสบการณ์คาดว่าใช้ซีเมนต์ 3% จะท าให้ได้ก าลังรับแรงอัดตามที่ก าหนด ดังนั น 
อาจก าหนดเปอร์เซ นต์ซีเมนต์ที่จะใช้ในการออกแบบ คือ 1%, 2%, 3%, 4% และ 5% 

3.2. ผสมตัวอย่างดินลูกรังกับซีเมนต์ ตามเปอร์เซ นต์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.1 จากนั นน ามาท า
การทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.108 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบ
สูงกว่ามาตรฐาน” เพ่ือหาปริมาณน  าที่ Optimum Moisture Content (OMC)  

3.3. เตรียมแท่งตัวอย่างดินซีเมนต์เพ่ือทดลองก าลังรับแรงอัด โดยแต่ละเปอร์เซ นต์ซีเมนต์
ควรท าแท่งตัวอย่างไม่น้อยกว่า 25 แท่งตัวอย่าง  

3.4. ท าการบ่มแท่งตัวอย่างแต่ละแท่งในถุงพลาสติกเพ่ือรักษาความชื นในตัวอย่างไม่ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 7 วัน 
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1. เทส่วนผสมดินกับซีเมนต์ 2. ผสมดินกับซีเมนต์ให้เข้ากัน 

 

   

  

3. เติมน  าหลังจากผสมดินกับซีเมนต์ให้เข้า
กันแล้ว 

4. คลุกเคล้าส่วนผสมทั งหมดให้เข้ากัน 

 

  

5. เก บตัวอย่างไปหาค่าความชื น 6. บดอัดแท่งตัวอย่าง 

รปูที ่2 แสดงขั นตอนการท าแท่งตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 
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3.5. หลังจากบ่มจนครบก าหนด น าแท่งตัวอย่างออกจากถุงพลาสติกแล้วน า ไปแช่น  าเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั นน าแท่งตัวอย่างขึ นจากน  า ทิ งไว้ให้หมาด แล้วน า ไปทดสอบ
หาค่าก าลังรับแรงอัดตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.105/2515 “วิธีการทดลองหาค่า 
Unconfined Compressive Strength ของดิน” โดยอนุโลม ซึ่งด าเนินการ ดังนี  

- วางแท่งตัวอย่างระหว่างแผ่นกดและแผ่นฐาน โดยให้ศูนย์กลางของแท่งตัวอย่าง
อยู่ตรงศูนย์กลางแผ่นกดและแผ่นฐาน 

- ค านวณหาก าลังรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength, UCS) 
 

UCS = 
 

 
 

 

 เมื่อ   UCS =  ก าลังรับแรงอัด (ksc หรือ psi) 
   P = แรงกดสูงสุด (kg หรือ lbs) 
   A = พื นที่หน้าตัดของแท่งตัวอย่าง (cm2 หรือ in2) (     ) 
   r = รัศมีของแท่งตัวอย่าง (cm หรือ in.) 
 

 
 

รปูที ่3 แสดงการทดลองหาค่าก าลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ผสมยางพาราโดยวิธี Unconfined 
Compressive Test 

 

3.6. เขียนกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ นต์ซีเมนต์กับก าลังรับแรงอัดเฉลี่ย โดยความ 
สัมพนัธ์ของก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยแปรผันโดยตรงกับเปอร์เซ นต์ซีเมนต์ ลากเส้นตรงให้ใกล้เคียง
จุดต่าง ๆ มากท่ีสุด  

3.7. ก าหนดเปอร์เซ นต์ ซีเมนต์เ พ่ือใช้ในการก่อสร้าง ในการออกแบบส่วนผสม ถือว่าจุดที่
ประสิทธิภาพของการผสม 100 % จะมีค่าก าลังอัดเท่ากับ 17.5 ksc ในการก าหนดเปอร์เซ นต์
ซีเมนต์ส าหรับการก่อสร้างที่ท าการผสมโดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
ด้อยกว่าการผสมด้วยโรงงานผสม จึงให้ใช้ปริมาณซีเมนต์ที่ได้ก าลังอัดเท่ากับ 130%  โดยให้
ลากเส้นแนวนอนจากจุดก าลังอัด 22.8 ksc มาตัดเส้นกราฟในข้อ 3.6 แล้วลากเส้นในแนวดิ่ง
ลงมาตัดค่าเปอร์เซ นตซี์เมนตใ์นแกนนอน จะได้ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการ 
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รปูที ่4 แสดงการผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มกับดินซีเมนต์ 

 

3.8. เมื่อได้ปริมาณซีเมนต์และปริมาณน  าที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content) แล้ว ให้
เตรียมก้อนตัวอย่าง โดยผสมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต กับดินและซีเมนต์ปริมาณตามข้อ 3.7 โดยเพ่ิมอัตราส่วนการเติมน  ายางพาราผสมสาร
ผสมเพ่ิม ตั งแต่ 5%, 10%, 15%, 20%, 25% และ 30% โดยน  าหนักของปริมาณน  าที่
เหมาะสม (OMC) ทั งนี ต้องลดปริมาณน  าที่เติมลงเพ่ือให้ OMC มีค่าคงที่ โดยท าก้อนตัวอย่าง
จุดละ 3 ก้อน เพ่ือทดลองหาค่าก าลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive 
Strength, UCS) เฉลี่ยในแต่ละจุด ตามรูปที่ 5 แล้ว Plot กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
น  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม กับค่าก าลังรับแรงอัดแกนเดียวเฉลี่ยของแต่ละจุด จากค่า UCS 
สูงสุดที่ได้จากกราฟ จะได้ค่าปริมาณการเติมน  ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่เหมาะสม ทั งนี  ค่า 
UCS สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า 17.5 ksc 

 

  
รปูที ่5 แสดงการเตรียมก้อนตัวอย่างเพ่ือน ามาทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมใน

ห้องปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ง 
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ง-1 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
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ง-2 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
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ง-3 ประกาศแนวทางปฏิบัติการค านวณราคากลางก่อสร้าง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
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ภาคผนวก จ 
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จ-1 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 347/2562 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการ
รับรองมาตรฐานวัสดุน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้างถนนดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
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จ-2 ค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน  ายางพาราผสมสารผสม
เพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
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จ-3 ประกาศหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและรับรองมาตรฐานวสัด ุส าหรบั
น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม 
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จ-4 ประกาศข้อก าหนดน  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ส าหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ 
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จ-5 แบบฟอร์มหนังสือยื่นค าขอการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น  ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
หรือสารผสมเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
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