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มทช. 220-2545
มาตรฐานงานถมคันทาง (Embankment : Construction)
1. ขอบขาย
งานถมคันทาง หมายถึง การกอสรางถมคันทาง การถมขยายคันทาง รวมทั้งการกลบแตงหลุมบอตาง ๆ
ดวยวัสดุคันทางที่มีคุณภาพและถูกตองตามขอกําหนด จากแหลงทีไ่ ดรับการเห็นชอบแลว มาถมเปนคัน
ทาง โดยการเกลี่ยแตงและบดอัดใหไดแนว ระดับ และรูปราง ตามทีแ่ สดงไวในแบบกอสราง
2. วัสดุ
2.1 กรณีแบบกอสรางไมระบุไวเปนอยางอืน่ ใหใชวัสดุถมคันทางประเภทดินทั่วไป ตาม มทช. 201 :
มาตรฐานวัสดุถมคันทาง
2.2 กรณีบริเวณกอสรางคันทางมีลักษณะเปนหนองน้ํา คูนา้ํ ที่มีเลนและซากวัสดุตกตะกอนอยู ใหใชวัสดุ
ถมคันทางประเภทวัสดุมวลรวม หรือวัสดุถมคันทางประเภททราย ตาม มทช. 201 : มาตรฐานวัสดุถม
คันทาง
2.3 กรณีบริเวณกอสรางคันทางมีลักษณะเปนดินออน มีคา ซี.บี.อาร (C.B.R.) นอยกวารอยละ 2 ทีม่ ีเลน
และซากวัสดุตกตะกอนอยูห รือแบบกอสรางระบุใหใชทรายเปนวัสดุถมคันทาง (Sand Embankment)
ใหใชวัสดุถมคันทางประเภททราย ตาม มทช. 201 : มาตรฐานวัสดุถมคันทาง
3. วิธีการกอสราง
3.1 การถมคันทางดวยวัสดุตามขอ 2.1
3.1.1 กอนถมดินคันทาง ถามีหลุม แอง หรือโพรงที่เกิดขึน้ จากการถางปา ขุดตอ ตองใชวัสดุที่
เหมาะสม กลบแลวบดอัดใหแนนสม่ําเสมอเสียกอน
3.1.2 การถมคันทาง จะตองถมใหไดแนว ระดับ และรูปรางตามที่แสดงไวในแบบกอสราง
3.1.3 ดินเดิมหรือลาดคันทางของถนนเดิม ซึ่งอยูต ่ํากวาระดับคันทางที่จะทําการกอสรางใหม นอยกวา
1 เมตร ตามแบบกอสราง หลังจากกําจัดสิง่ ไมพงึ ประสงคตาง ๆ ออกหมดแลว หรือหลังจากการ
ถางปา และขุดตอแลว จะตองทําการบดอัดชั้น 15 เซนติเมตรสุดทาย วัดจากระดับดินเดิมหรือผิว
ถนนเดิมลงไปใหไดความแนนแหง ไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด
(Maximum Dry Density) ตาม มทช.(ท) 501.1 : วิธีการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน
3.1.4 กอนการถมวัสดุชั้นแรกใหราดน้ําชั้นดินเดิม หรือชัน้ คันทางเดิมที่ไดเตรียมไวแลวใหเปยกชื้นอยาง
สม่ําเสมอโดยตลอด วัสดุที่จะใชทําการถมและบดอัดในแตละชั้นตองนํามาเกลีย่ คลุกเคลาใหเขา
กันกอน แลวพรมน้าํ ตามจํานวนที่ตองการ ใชรถเกรด (Motor Grader) ปาดเกลี่ยใหวัสดุมี
ความชืน้ สม่าํ เสมอกอนทําการบดอัดแนน
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3.1.5 การถมคันทางใหถมเปนชัน้ ๆ เมื่อทําการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกิน 20
เซนติเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท)
501.1 : วิธีการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน
3.1.6 ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิม ใหตัดลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันได (Benching) จากปลายเชิง
ลาดถึงขอบไหลทาง มีความกวางพอที่เครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมลงไปทํางานได วัสดุที่ตัดนี้ให
เกลี่ยแผวัสดุอยางสม่ําเสมอในแนวราบ โดยใหดําเนินการกอสรางเปนชั้น ๆ เมื่อทําการบดอัด
แนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร ไดความแนนแหงไมนอ ยกวารอยละ
95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.1 : วิธีการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน
3.1.7 วัสดุที่ใชทําคันทางที่อยูติดกับทอ หรือคอสะพาน หรือบริเวณอื่นใดก็ตาม ที่ไมสามารถบดอัดดวย
เครื่องจักรขนาดใหญไดทั่วถึง ใหใชเครื่องมือบดอัดขนาดเล็กทําการบดอัดได ทั้งนี้เครื่องมือและ
วิธีการบดอัดจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน และใหดําเนินการกอสรางเปนชั้น
ๆ เมื่อทําการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร ไดความแนนแหง
ไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.1 : วิธีการทดสอบความ
แนนแบบมาตรฐาน
3.1.8 ในกรณีที่แบบกอสรางไมไดระบุไวเปนอยางอื่น ทางเดิมที่ยงั ไมมีผิวถาวรและตองการจะถมคัน
ทางใหสงู ขึ้นอีกไมเกิน 30 เซนติเมตร จากระดับเดิม จะตองคราดไถผิวทางเดิมใหลึกไมนอยกวา
15 เซนติเมตร แลวทําการบดอัดรวมไปกับชั้นใหม ทีถ่ มของวัสดุถมคันทางนั้น ความหนาของชัน้
ที่คราดไถรวมกับวัสดุใหมจะตองมีความหนาของแตละชั้นไมเกิน 20 เซนติเมตร เมื่อทําการบด
อัดแนนตามมาตรฐานแลว
3.1.9 ในกรณีทงี่ านชั้นดินเดิมเปนบริเวณ ไหลเขา หรือทางลาด หรืองานดินตัด กอนทําการถมดินชั้น
แรกในบริเวณดังกลาว ใหทําการคราดไถชั้นดินเดิมลึกไมนอยกวา 20 เซนติเมตร เพื่อการยึด
เกาะที่ดีระหวางชัน้ ดินเดิมและวัสดุถมคันทาง
3.1.10 เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถึงชั้นสุดทายแลว ใหเกลี่ยวัสดุจนไดแนว ระดับ ความลาด ขนาดและรูปตัด
ตามที่แสดงในแบบกอสราง บดทับจนไดความแนนตามขอกําหนด ไมมีหลุมบอ หรือวัสดุที่หลุม
หลวม ไมแนนอยูบนผิว แลวกอสรางชัน้ ทางชั้นถัดไปปดทับทันที
3.2 การถมคันทางดวยวัสดุตามขอ 2.2
3.2.1 ใหทาํ การถางปา ขุดตอ และกําจัดวัสดุอื่น ๆ ที่ไมพงึ ประสงคออกจากบริเวณที่จะกอสรางคันทาง
3.2.2 ในบริเวณพืน้ ที่ที่จะกอสรางคันทางที่เปน คูน้ํา ซึง่ มีเลนหรือวัสดุอื่นที่ไมตองการตกตะกอนทับถม
อยูจะตองทําการกําจัดวัสดุดงั กลาวออกจากบริเวณที่จะเปนฐานรองรับคันทาง
(Working
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3.2.3
3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Platform) โดยสูบน้ําออก และใชเครื่องจักรตักหรือปาดเลนออกใหมากที่สุด แลวใชวัสดุ ตามขอ
2.2 ถมไลเลน
การถมวัสดุไลเลนใหเริ่มถมจากแนวกึง่ กลางทางหรือจากเชิงลาดคันทางเดิมออกไปทางดานขาง
จนพืน้ บริเวณที่ตองการโดยไมมีเลนเหลือตกคาง อันอาจทําใหเกิดความเสียหายแกคันทางได
การถมวัสดุเพือ่ ทําเปนฐานรองรับคันทางชัน้ แรก โดยใหถมวัสดุอยูเหนือระดับน้ําไมเกิน 20
เซนติเมตร แลวทําการบดอัดใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหง
สูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน
ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิม เมื่อดําเนินงานตามขอ 3.2.2 เรียบรอยแลว ใหทาํ การกอสรางคัน
ทางโดยตัดลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้นบันไดจากปลายเชิงลาดถึงขอบไหลทาง มีความ
กวางพอที่เครือ่ งมือบดอัดทีเ่ หมาะสมลงไปทํางานได แลวถมวัสดุเปนชั้น ๆ เมื่อทําการบดอัดแนน
ตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95
ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวา
มาตรฐาน
เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถึงชั้นสุดทายแลว ใหเกลี่ยวัสดุจนไดแนว ระดับ ความลาด ขนาดและรูปตัด
ตามที่แสดงในแบบกอสราง บดทับจนไดความแนนตามขอกําหนด ไมมีหลุมบอ หรือวัสดุทหี่ ลุด
หลวม ไมแนนอยูบนผิว แลวกอสรางชัน้ ทางชั้นถัดไปปดทับทันที
ใหทาํ การปองกันลาดคันทาง (Slope Protection) เพือ่ ปองกันน้าํ เซาะ ดวยวัสดุ และวิธีการที่
เหมาะสมหรือตามทีก่ ําหนดไวในแบบกอสราง

3.3 การถมคันทางดวยวัสดุตามขอ 2.3
3.3.1 ใหทาํ การถางปา ขุดตอ และกําจัดวัสดุอื่น ๆ ที่ไมพงึ ประสงคออกจากบริเวณที่จะกอสรางคันทาง
3.3.2 ในบริเวณพืน้ ที่ที่จะกอสรางคันทางที่เปน คูน้ํา ซึง่ มีเลนหรือวัสดุอื่นที่ไมตองการตกตะกอนทับถม
อยู จะตองทําการกําจัดวัสดุดังกลาวออกจากบริเวณที่จะเปนฐานรองรับคันทาง (Working
Platform) โดยสูบน้ําออก และใชเครื่องจักรตักหรือปาดเลนออกใหมากที่สุด แลวใชวัสดุ 2.3 ถม
ไลเลน
3.3.3 การถมทรายไลเลนใหเริ่มถมจากแนวกึง่ กลางทางหรือจากเชิงคันทางเดิมออกไปทางดานขางจน
พนบริเวณที่ตอ งการ โดยไมมีเลนเหลือตกคาง อันอาจทําใหเกิดความเสียหายแกคันทางได
3.3.4 การถมทรายเพื่อทําเปนฐานรองรับคันทางชั้นแรก โดยใหถมวัสดุอยูเหนือระดับน้าํ ไมเกิน 20
เซนติเมตร แลวทําการบดอัดใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหง
สูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน
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3.3.5 ในกรณีที่ดินเดิมเปนดินออนที่มีอัตราการทรุดตัวสูง การดําเนินงานตามขอ 3.3.4 ถาไมไดระบุไว
เปนอยางอืน่ จะตองทิง้ ฐานรองรับคันทาง ไวอยางนอย 45 วัน กอนทีจ่ ะทําการบดอัดใหไดความ
แนนแหงไมนอ ยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการ
ทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน
ถาไมตองทิ้งไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว
3.3.6 เมื่อไดกอสรางถมคันทางจนเสร็จชั้นสุดทายแลว
(Waiting Period) ตามทีก่ าํ หนดไวในแบบกอสราง ใหเกลี่ยทรายจนไดแนว ระดับ ความลาด
ขนาด และรูปตัดตามที่กาํ หนดไวในแบบกอสราง บดอัดจนไดความแนนตามขอกําหนด ให
กอสรางชัน้ ทางชั้นถัดไปปดทับทันที ในกรณีที่ตองทิง้ ไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว ตามทีก่ ําหนด
ไวในแบบกอสราง เมื่อครบระยะเวลาถมทิ้งไว ใหตรวจสอบระดับผิวชั้นทรายถมคันทางและทํา
การปรับระดับ เสริมดวยทรายทีม่ ีคุณภาพถูกตองกอสรางขึ้นมาเปนชั้น ๆ ตามวิธกี ารขางตนจน
เสร็จชั้นสุดทาย เกลี่ยแตงจนไดแนวระดับความลาด ขนาด และรูปตัด ตามทีก่ ําหนดไวในแบบ
กอสราง บดอัดจนไดความแนนตามขอกําหนดและตองกอสรางชัน้ ทางชั้นถัดไปปดทับทันที
3.3.7 ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิม เมื่อดําเนินงานตามขอ 3.3.4 หรือ 3.3.5 เรียบรอยแลวใหทาํ การ
กอสรางคันทางสวนที่ขยายโดยทําการตัดเชิงลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้นบันได แลวถม
ทรายเปนชัน้ ๆ เมื่อทําการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร และ
ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 :
วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน
3.3.8 ใหทาํ การปองกันลาดคันทาง เพื่อปองกันน้าํ เซาะตามที่กําหนดโดยเร็วที่สุด โดยปดทับลาดคัน
ทางดวยดินเหนียวหนา 20 เซนติเมตร และปลูกหญาโดยชนิดปูแผนเต็มพืน้ ที่ลาดคันทาง หรือ
ตามทีก่ ําหนดไวในแบบกอสราง
3.3.9 เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางคันทางตองเปนเครื่องจักรที่มีขนาดเบา เชน รถแทรคเตอร (Bull
Dozer Tractor) ขนาด D-4 และหามบดอัด โดยใชการสัน่ สะเทือนเปนอันขาด
3.3.10 ในระหวางกอสรางไมควรกองวัสดุ หรือจอดเครื่องจักร หรือจอดรถบรรทุกใด ๆ บนคันทางสวนที่
ขยายใหม
4. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance)
4.1 งานถมคันทางที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว จะตองมีรปู รางตามแบบกอสราง และตองมีคาระดับชวง
3.00 เมตร ตามแนวขนาน และตั้งฉากกับศูนยกลางทาง ตางกันไมเกิน 1 เซนติเมตร การตรวจสอบคา
ระดับใหทําทุกระยะ 25 เมตร
4.2 คาระดับกอสรางของงานถมคันทาง ตองไมต่ํากวาทีก่ ําหนดไวแบบกอสราง เกิน 1.5 เซนติเมตร และ
ตองไมสูงกวาที่กําหนดไวในแบบกอสราง

