
ความเสียหายของผิวทางแอสฟลต
รอยแตก (Cracks)

การเสียรูป (Distortion)

ผิวหลุดรอน (Disintegration)

ผิวล่ืน (Skid Hazard)

รอยแตกตามขอบ (Edge Cracks)
สาเหตุ ไหลทางไมแข็งแรง
พอ เกิดการทรุดตัวของวัสดุ
สรางทางใตรอยแตกน้ัน

•ความลาจากการรับนํ้าหนัก 

•ระบบระบายนํ้าบกพรอง 

•ดินคันทางเกิดการหดตัว

•การกระทําของรถบรรทุก
หนักซ่ึงแลนซํ้าซากใกลขอบ
ผิวทางมากเกินไป

รอยแตก (Cracks)



รอยแตกเน่ืองจากการหดตัว (Block Cracks)
สาเหตุ การหดตัวของวัสดุ

•วัสดุผิวทางแอสฟลตเกิด
การหดตัว 

•วัสดุสรางทางในช้ันพ้ืนทาง
ลงมาถึงช้ันคันทางหดตัว เชน 
พ้ืนทาง Soil Cement

รอยแตก (Cracks)

รอยแตกแบบหนังจระเข (Alligator Cracks)
สาเหตุ ผิวทางเกิดการแอน
ตัวมากเกินไป เน่ืองจาก
โครงสรางช้ันทางไมแข็งแรง

•ความช้ืนในช้ันทางมาก
เกินไป

•ช้ันทางมีความหนาไม
เพียงพอ

•มีนํ้าหนักบรรทุกมากเกินไป

รอยแตก (Cracks)



รอยแตกแบบเคล่ือนตัว (Slippage Cracks)
สาเหตุ ผิวทางช้ันบนสูญเสีย
แรงยึดกับช้ันทางดานลาง

•คราบฝุน, นํ้ามัน,นํ้า หรือสิ่ง
สกปรกอยูระหวางช้ัน

•Tack coat หรือ Prime Coat 
ไมเหมาะสม

•สวนผสมของแอสฟลตมี
ทรายมากเกินไป

•การบดทับผิวทางแอสฟลต
มีความหนาแนนไมเพียงพอ

รอยแตก (Cracks)

รอยแตกแบบเสนแนว (Linear Cracks)
สาเหตุ 

•การกอสรางท่ีไมได
มาตรฐานในบริเวณรอยตอ
ระหวางเลน                  
(รอยแตกตามขวาง)

•การหดตัวของพื้นทาง Soil 
Cement หรือดินคันทาง  
(รอยแตกตามยาว)

รอยแตก (Cracks)



รองลอ (Rutting)
สาเหตุ การอัดตัวหรือการ
เคลื่อนตัวดานขางของ
โครงสรางช้ันทาง

•ความหนาหรือการบดอัด
ของช้ันทางไมพอเพียง

•ช้ันทางออนตัวเน่ืองจาก
ความช้ืน

•สวนผสมของผิวทาง
แอสฟลตคอนขางออนตัว

การเสียรูป (Distortion)

ลูกระนาดและลอนคล่ืน (Corrugation & Shoving)
สาเหตุ ผิวทางแอสฟลตมี
สวนผสมท่ีคงตัวตํ่าหรือ
ความช้ืนในช้ันพ้ืนทางสูง

•ปริมาณแอสฟลตหรือสวน
ละเอียดมากเกินไป

•การตกคางของคราบนํ้ามัน
ขณะปูผิวทาง

การเสียรูป (Distortion)



ผิวทางปูดหรือบวม (Upheaval & Swell)
สาเหตุ ช้ันคันทางหรือช้ัน
ทางอ่ืนๆมีความช้ืนสูงเกินไป

การเสียรูป (Distortion)

รอยตัดและรอยปะซอม (Patch Failure)
สาเหตุ รอยตัดหรือรอยปะ
ซอม ซ่ึงกอสรางไมเรียบรอย
และไมถูกหลักวิชาการ สวน
ใหญมักเกิดจากการบดทับไม
เพียงพอ

การเสียรูป (Distortion)



สาเหตุ เม็ดหินหลุดออกจาก
สวนผสมของผิวทางหรือ
แอสฟลตเสื่อมสภาพ

•การบดทับของผิวทาง
แอสฟลตไมพอเพียง

•วัสดุมวลรวมสกปรก

•ปริมาณแอสฟลตใน
สวนผสมนอยเกินไป

•เกิด Overheat ในสวนผสม
แอสฟลต

หินหลุดหรือผิวสึก (Raveling & Whethering)

ผิวหลุดรอน 

สาเหตุ เปนความเสียหายท่ี
เปลี่ยนรูปมาจากความ
เสียหายอ่ืนๆ เชน รอยแตก
แบบหนังจระเข ผิวทางปูด
หรือบวม หินหลุดหรือผิวสึก 
แตโดยมากมักเกิดในผิวทาง
แอสฟลตแบบบาง หรือช้ัน
พ้ืนทางแบบธรรมดา

หลุมบอ (Potholes)

ผิวหลุดรอน 



สาเหตุ สวนผสมผิวทาง
แอสฟลตมีปริมาณแอสฟลต
มากเกินไป หรือเกิดจากการ
ทํา Prime Coat  หรือ Tack 
Coat ในอัตราลาดสูงเกินไป 
มักเกิดในฤดูรอน

ยางเย้ิม (Bleeding or Flushing)

ผิวลื่น (Skid Hazard)

สาเหตุ ผิวหนาของผิวทางถูก
ขัดจนมัน

•การกระทําของการจราจร

•การใชวัสดุมวลรวมบางชนิด

หินถูกขัดจนมัน (Polished Aggregate)

ผิวลื่น (Skid Hazard)



ความเสียหายของผิวทางคอนกรีต
การชํารุดบริเวณรอยตอ

การชํารุดในดานโครงสราง

การชํารุดท่ีผิว

 การชํารุดบริเวณรอยตอของแผน
คอนกรีตเกิดข้ึนจากการกระทาํของ
น้ําหนัก การจราจรโดยตรง

 แผนคอนกรตีจะเกิด deflection และ 
rocking displacement ที่บริเวณรอยตอ
เม่ือลอรถวิ่งผาน

 การยืดหดตัวของแผนคอนกรตีจากการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภมิูในแตละวันจะ
ทําใหการชาํรุดบรเิวณรอยตอรนุแรงข้ึน

 การอุดรอยตอเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งทีจ่ะ
ชวยใหการชาํรดุบรเิวณรอยตอลด
นอยลง (ปองกัน pumping ดวย)

Shallow
Spalling

Deep
Spalling

Longitudinal
joints

Transverse
joints

Cracks at
joints

การชํารุดบริเวณรอยตอ



  แผนคอนกรตีแตกหักอาจเกิดจาก
ความวิบัติของโครงสรางทาง (ทั้งตัว
แผนคอนกรตี และวัสดุที่รองรบัแผน
คอนกรีต)

 การชํารุดของแผนคอนกรตีอาจเกิดจาก
พฤติกรรมของดินฐานราก เชน การทรุด
ตัวของคันทางที่อยูบนดินออน

  แผนคอนกรตีแตกหักอาจเกิดจาก
ความวิบัติของโครงสรางทาง (ทั้งตัว
แผนคอนกรตี และวัสดุที่รองรบัแผน
คอนกรีต)

 การชํารุดของแผนคอนกรตีอาจเกิดจาก
พฤติกรรมของดินฐานราก เชน การทรุด
ตัวของคันทางที่อยูบนดินออน

  รูปแบบรอยแตกของแผนคอนกรีตท่ีสําคัญ
อันมีสาเหตุมาจากการชํารุดหรือการวิบัติของ
โครงสราง คือ longitudinal cracks, transverse 
cracks, diagonal cracks, corners cracks

 รอยแตก blow up คือ compression failure เกิด
จากการขยายตัวของแผนคอนกรีตในบริเวณ
รอยตอซ่ึงมีการอุดตัน

  รูปแบบรอยแตกของแผนคอนกรีตท่ีสําคัญ
อันมีสาเหตุมาจากการชํารุดหรือการวิบัติของ
โครงสราง คือ longitudinal cracks, transverse 
cracks, diagonal cracks, corners cracks

 รอยแตก blow up คือ compression failure เกิด
จากการขยายตัวของแผนคอนกรีตในบริเวณ
รอยตอซ่ึงมีการอุดตัน

Longitudinal joints

Transverse joints

Transverse crack

Diagonal cracks

Corner cracks

Longitudinal crack

Cracks around
manholes and gullies

การชํารุดในดานโครงสราง

Compression failure

 อาจเกิดจากคอนกรีตมีคุณภาพต่ํา

 การกอสรางไมดี เชน กระทุงคอนกรตี
มากเกินไป, curing คอนกรีตไมดี  

 ผิวคอนกรีตหลุดลอนงายจาก
การจราจร

Longitudinal joints

Transverse joints

Surface scaling

Pop-outs

Plastic shrinkage cracking

การชํารุดท่ีผิว



ลักษณะ: เปนการกะเทาะหลุดรอน หรือแตกหักของแผนคอนกรีต

มุมกะเทาะหลุด (Spalling)

สาเหตุ: ยานพาหนะน้ําหนัก
มาก กดซ้ําๆกัน หรือ
ความช้ืนเปล่ียนแปลง

ลักษณะ: เปนรอยแตกเสนๆ
ตามขวางหรือทแยงแผน
คอนกรีต

รอยแตกตามขวางและทแยง 
(Transverse and Diagonal Cracks)



สาเหตุ: เกิดจากน้ําหนักที่หนกัมากมากระทําซ้ําๆ

ลักษณะ: เปนรอยแตกท่ีตัดผานรอยตอ

รอยแตกท่ีมุม (Corner Breaks)

สาเหตุ: เกิดจากการทรุดตัว หรือการอัดตัวคายน้ํา

ลักษณะ: ทรุดตัวเปนแหงๆ

การทรุด (Depression)



สาเหตุ: เกิดจากวัสดุโครงสราง
ช้ันทางไมแนน

ลักษณะ: แผนคอนกรีตที่
รอยตอ แยกตัวมีระดับตางกัน

การเล่ือนหรือการยกตัว (Depression)

สาเหตุ: เหล็กเดือยไมมีประสิทธิภาพในการถายเทน้ําหนัก

ลักษณะ: คลายรอยแตกตามขวาง

รอยตอเส่ือมสภาพ (Joint Deficiencies)



สาเหตุ: น้ําแทรกซึมทะลุเขาไปในรอยตอ แลวผลักจนวสัดุอุดหลุดออก

ลักษณะ: วัสดุอุดรอยตอกะเทาะหลุดรอน

วัสดุอุดรอยตอตามขวางชํารุด(Joint Seal damage)

สาเหตุ: เกิดจากการสรางรอยตอตามยาวที่บกพรอง

ลักษณะ: เปนรอยแตกท่ีขนานกับแนวเสนกึ่งกลางผิวทาง

รอยแตกตามยาว (Longitudinal Crack)



สาเหตุ: เกิดจากรอยตอที่
เส่ือมสภาพทําใหน้ําซึมผานลง
ไปสะสมใตแผนพ้ืนคอนกรีต 
และเม่ือรถหนักวิ่งผาน น้ําจะ
ถูกอัดใหไหลทะลักออกมา

ลักษณะ: น้ําซึมหรือทะลักผาน
รอยตอ  รอยแตก ขึ้นมาบน
ผิวหนาของทาง

นํ้าดันทะลัก (Pumping)

สาเหตุ: มวลรวมโครงสรางช้ันทางยุบตัวคายน้ําหรือทรุดตัว

ลักษณะ: ชองจราจรและไหลทางมีระดับแตกตางกัน

ไหลทางทรุดตัว (Shoulder Drop-off)



สาเหตุ: ผิวคอนกรีตระหวางกอสรางถูกแตงหนาเกินไป

ลักษณะ: เปนรอยแตกสะเก็ดหลุดรอน

รอยแตกสะเก็ดหรือแตกระแหง (Scaling&Crazing)

เอกสารอางอิงเพ่ิมเติม


