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แขวงการทางตากที่ ๒

ส้านักงานทางหลวงที่ ๔

คานา
รายงานวิชาการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการการแสดงผลงานความรู้ ให้แก่ ผู้อานวยการ
แขวงการทาง ผู้อานวยการสานักงานบารุงทาง วิศวกรรมโยธาชานาญการพิเศษ รองผู้อานวยการแขวงการ
ทางและสานักงานบารุงทาง โดยได้กาหนดจัด นิทรรศการแสดงความรู้ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ.ห้องสัมมนาเทอดศักดิ์เศรษฐมานพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการบริหารและ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมงานทาง ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในงานทาง
เสริมสร้างทัศนคติและจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน การจัดทารายงานเรื่องการศึกษาคุณสมบัติ
ของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าผสมด้วยน้ามันดีเซลเพื่อศึกษาวิธีการนาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าผสมกับน้ามันดีเซลมา
เป็นแนวทางในการหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างแอสฟัลต์คอนกรีต กับ ปริมาณน้ามันดีเซลที่ทาให้ได้
ค่าเสถียรภาพ และการไหลสูงสุด และการทดสอบหาความหนาแน่นที่เหมาะสมในแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ากับ
น้ามันดีเซล เปรียบเทียบราคากับพื้นผิวทางที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ทั้งหมดและศึกษาระยะเวลาการบ่ม
ที่ได้ค่าเหมาะสมที่สุด ได้ทาการทดสอบด้วยวิธี Marshall เพื่อให้ได้ค่าที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทาง
หลวงเป็นเกณฑ์สามารถนามาใช้ทดแทนแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถลดต้นทุนในการ
ก่อสร้างถนนที่ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตให้มีราคาถูกลงที่ความหนาของชั้นพื้นทางเท่ากัน
การจัดทารายงานฉบับนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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๑. บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการนาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าผสมกับน้ามันดีเซลและยาง AC ๖๐/
๗๐ มาเป็นแนวทางในการหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างแอสฟัลต์คอนกรีต กับ ปริมาณน้ามันดีเซลที่
ทาให้ได้ค่าเสถียรภาพ และการไหลสูงสุด และการทดสอบหาความหนาแน่นที่เหมาะสมในแอสฟัลต์คอนกรีต
เก่ากับน้ามันดีเซล เปรียบเทียบราคากับพื้นผิวทางที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ทั้งหมดและศึกษาระยะเวลา
การบ่มที่ได้ค่าเหมาะสมที่สุด ได้ทาการทดสอบด้วยวิธี Marshall เพื่อให้ได้ค่าที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมทางหลวงเป็นเกณฑ์
จากการศึกษาพบว่าการนาวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตในผิว ทางเก่าที่ผสมน้ามันดีเซลที่ปริมาณ ๑.๗๕
ลิตร เป็นการบ่มที่ทาให้ได้ค่า เสถียรภาพ สูงที่สุดเท่ากับ ๓๘๗ กิโลกรัม และได้ค่าการไหล สูงที่สุดเท่ากับ ๗
มิลลิเมตร สาหรับราคาของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปรับปรุงคุณภาพโดยน้ามันดีเซลมีราคาถู กกว่ายางมะตอย
สาเร็จรูปอยู่มาก แสดงให้เห็นว่าแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าสามารถนามาใช้ทดแทนแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ได้เป็น
อย่างดีเพราะสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างถนนที่ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตให้มีราคาถูกลงที่ความหนาของชั้น
พื้นทางเท่ากัน
คาสาคัญ : แอสฟัลต์คอนกรีต / น้ามันดีเซล / ยางมะตอยสาเร็จรูป / ระยะเวลาการบ่ม

๑.๑ ความสาคัญของปัญหา
เทคนิคในการนาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete) เก่ามาผสมใช้งาน
ใหม่ มีทั้งการนาไปผสมที่โรงงานและการจัดผสมซ้าใหม่ในที่แบบต่างๆ วิธีการเหล่านี้ รวมถึงการอบผิวทาง
แอสฟัลต์เก่าให้ร้อนแล้วขุดลอกผิวหน้าออก ส่งเข้าเครื่ องผสมใหม่แล้วนามาปูเป็นพื้นทางได้อีก สาหรับ
วิธีการนาแอสฟัลต์เก่ามาผสมซ้าโดยไม่ต้องใช้แอสฟัลต์ใหม่จากโรงงานในการปูเสริมผิวหน้าชั้นสุดท้าย การ
ผสมซ้านี้จะใช้วัสดุเก่าทั้งหมด ๑๐๐
พิ่มน้ามันดีเซลเพื่อทาปฏิกิริยากับยาง AC ๖๐/
๗๐ ก็จะทาให้ได้วัสดุผิวทางใหม่ที่คงทน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ามันดิบมีราคาสูงขึ้นและมีปริมาณน้อยลง รวมไปถึงการขาดแคลนวัสดุมวลรวม
ที่มีคุณภาพในบางท้องที่ โดยเฉพาะในส่วนของงานจาเป็นต้องใช้วัสดุเหล่านี้ในการก่อสร้างทาง ดังนั้นจึงมี
การพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อให้ ส ามารถน าวัส ดุแอสฟัล ต์คอนกรีตในผิ วทางที่เก่าแล้ ว กลั บมาใช้ใหม่ ซึ่งช่ว ย
ประหยั ด เวลาและลดขั้ น ตอนในการท างาน ประหยั ด งบประมาณการก่ อ สร้ า งอี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม

กรมทางหลวงได้นาเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพที่เรียกว่า การนาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ากลั บมาใช้
ใหม่ (Asphalt concrete Recycling) ซึ่งนามาใช้ปรับปรุงถนนสายหลักที่เกิดการชารุด การนาวัสดุ
แอสฟัลต์คอนกรีตเก่ากลับมาใช้ใหม่ คือ การนาวัสดุผิวทางเดิมมาปรับปรุงคุณภาพแล้วนาไปใช้งานใหม่ ให้
มีคุณภาพตามรูปแบบและข้อกาหนด โดยอาจจะเพิ่มปริมาณ เช่น หิ น ทราย ฯลฯเพื่อปรับปรุงขนาดคละ
และเพิ่มวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว แอสฟัลต์ และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ทั้งนี้
จะต้องก่อสร้างให้ถูกต้องตามขั้นตอนและปิดทับด้วยผิวทางใหม่ การปรับปรุงชั้นทางนี้อาจทาการปรับปรุงชั้น
เดียวหรือหลายชั้นก็ได้ อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงพบว่าหลังการปรับปรุงถนนที่นาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
กลับมาใช้ใหม่ในระยะเวลาไม่นานก็เกิดความเสียหายของผิวถนนตามมา โดยจะมีรอยร้าวตามแนวขวางของ
ถนนเป็นช่วงๆ จากการสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะมีปริมาณปูนซีเมนต์และวัสดุส่วนคละมากเกินไป
คุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีต นอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้ผสมแล้ว ยังขึ้นอยู่
กับอัตราส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ด้วย ดังนั้นการออกแบบส่วนผสมตามวิธีของมาร์แชล (Marshall MixDesign
Method) เพื่อทดลองหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์กับมวลรวมขนาดต่าง ๆ เพื่อให้ได้แอสฟัลต์คอนกรีตที่มี
คุณสมบัติตามต้องการและถูกต้องตามข้อกาหนด (Specification) ของงานการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตในทางวิศวกรรมต้องคานึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสม เมื่อนาไปหาอัตรา
ส่วนผสมที่ปริมาณยางที่ได้ออกแบบแล้วนาไปใช้ก่อสร้าง จะได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามต้องการ
มีอายุการใช้งานยาวนานแอสฟัลต์คอนกรีตมีความคงทนได้โดยการที่มีแอสฟัลต์เคลือบหินได้ทั่วถึง ป้องกัน
น้าซึมได้ และเมื่อบดอัดแล้วมีการจับยึดของวัสดุดีมีความคงตัวสูง เมื่อนาไปใช้งานแล้วจะสามารถรับน้าหนัก
จากการจราจรได้โดยไม่เกิดการบิดตัว(Distortion) หรือการเคลื่อนตัว (Displacement)มีช่องว่างอากาศ
เพียงพอ เมื่อใช้งานแล้วจะไม่เกิดมีแอสฟัลต์เยิ้ม (Bleeding) และทาให้ความคงตัวลดลงเป็นส่วนผสมที่ทางาน
ได้ง่าย ปูลงบนถนนได้โดยไม่เกิดการแยกตัว (Segregation)
จากเหตุผ ลข้างต้น ผู้ ทาการวิจัยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพและอัตราส่ วนผสมโดยการนา
แอสฟัลต์คอนกรีตเก่ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ได้คุณภาพและอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะทาให้ผิวทางมีความ
แข็งแรง คงทนและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์การศึกษา
๑. เพื่อศึกษ ส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างแอสฟัลต์คอนกรีต กับปริมาณน้ามันดีเซลที่ทาให้ได้ค่าการ
เสถียรภาพ และการไหลสูงสุด
๒. เพื่อทดสอบความหนาแน่นในแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ากับน้ามันดีเซลที่เหมาะสม
๓. เพื่อเปรียบเทียบราคาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่ผสมน้ามันดีเซลกับแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่โดยการ
นามาใช้ซ่อมบารุงสาหรับถนนที่มีความเสียหายเล็กน้อย
๔. ศึกษาระยะเวลาการบ่มที่ ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ วัน เพื่อได้ค่าเหมาะสมที่สุด

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑. เก็บตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าจากทางหลวงในอาเภอแม่สอด เนื่องจากมีส่วนผสมที่ใกล้เคียง
กัน
๒. นาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาย่อยโดยการเข้าเครื่องย่อยเพื่อให้ได้ขนาดไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว
๓. ปรับปรุงคุณภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าโดยเพิ่มปริมาณน้ามันดีเซลที่ร้อยละ
๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒.๐๐ ๒.๒๕ และ ๒.๕๐ ของแอสฟัลต์คอนกรีตผึ่งแห้ง
๔. ทาการทดสอบโดยการบ่มตัวอย่าง ที่อายุ ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ วัน แล้วทาการ
ทดสอบด้วยวิธี Marshall
๕. อ้างอิงราคาน้ามันดีเซลช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ๓๑ บาท/ลิตร )

๑.๔ ขั้นตอนการดาเนินการ
๑ อุปกรณ์และเครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มีรายละเอียด ดังนี้
๑. เครื่องมือทดสอบของมาร์แชลล์ (Marshall testing machine) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ทดสอบการอัด (Compression test) โดยการถ่ายแรงลงไปสู่ตัวอย่างโดยผ่านทางหัวทดสอบรูปครึ่งวงกลม
(Semicircular testing heads) ด้วยอัตราการกด หรืออัตราเคลื่อนที่ (Rate of strain) คงที่ ๕๐.๘
มิลลิเมตร ( ๒ นิ้ว) ต่อนาที หัวทดสอบเสถียรภาพของมาร์แชลล์ (Marshall stability testing head) นี้
จะติดตั้งประกอบกับ Calibrated proving ring สาหรับตรวจวัดแรงกระทา ขณะเดียวกันอุปกรณ์วัดค่าการ
ไหลของมาร์แชลล์ (Marshall flow meter) จะหาหน่วยการไหลขณะทดสอบจนกระทั่งภาวะที่ค่าแรง
สูงสุดบางครั้ง สามารถใช้ Universal testing machine ที่ติดตั้งเครื่องมืออ่านค่าแรงกระทา และวัดหน่วย
การไหลแทนเครื่องมือทดสอบของมาร์แชลล์ได้
๒. Flow meter ใช้หาค่าการไหลของตัวอย่าง อ่านได้ละเอียดถึง ๐.๑ มิลลิเมตร และ
๐.๐๐๑ มิลลิเมตร
๓. เครื่องดันก้อนตัวอย่าง (Marshall Sample Ejector) ใช้สาหรับดันก้อนตัวอย่างที่บดอัด
แล้วออกจากแบบหล่อ
๔. ถาดโลหะก้นแบน สาหรับใส่มวลรวมร้อน
๕. ถาดโลหะก้นกลม มีความจุประมาณ 4 ลิตร ใช้สาหรับผสมแอสฟัลต์กับมวลรวม
๖. เตาอบและแผ่นร้อน (Hot Plate) ใช้ในการให้ความร้อนแก่มวลรวม แอสฟัลต์ หรืออื่น
๗. ที่ตัก (Scoop) สาหรับตักมวลรวมใส่แบบ
๘. ภาชนะบรรจุแอสฟัลต์เพื่อนาไปอบ
๙. เทอร์โมมิเตอร์ ที่มีก้านเป็นโลหะ วัดได้ตั้งแต่ ๑๐ °C ( ๕๐ °F ) จนถึง ๒๓๒ °C
( ๔๕๐ °F ) สาหรับหาอุณหภูมิของมวลรวม แอสฟัลต์และส่วนผสม

๑๐. เครื่องชั่งน้าหนัก วัดได้ถึง ๕ กิโลกรัม ละเอียดถึง ๑ กรัม ใช้ชั่งน้าหนักของมวลรวม
กับแอสฟัลต์
๑๑. เครื่องชั่งน้าหนัก วัดได้ถึง ๒ กิโลกรัม ละเอียดถึง ๐.๑ กรัม ใช้ชั่งตัวอย่างที่ผ่านการบด
อัด
๑๒. ช้อนผสม หรือเกรียงโลหะ
๑๓. พายโลหะ (Spatula)
๑๔. เครื่องผสม (Mechanical mixer) ความจุไม่ต่ากว่า ๔ ลิตร ประกอบกับภาชนะกลม
สาหรับผสม และพายสาหรับกวนอย่างละ ๒ อัน
๑๕. อ่างควบคุมอุณหภูมิน้า ประกอบด้วยแผ่นนาความร้อนและอ่างสาหรับใส่น้า ใช้ในการ
ให้ความร้อนแก่ค้อนบดอัดและแบบหล่อตัวอย่าง
๑๖. แท่นรองสาหรับบดอัด (Compaction pedestal)
๑๗. แบบหล่อสาหรับบดอัดขึ้นรูป (Compaction Mold) ประกอบด้วยแผ่นฐานรอง (Base
Plate) แบบหล่อ (Mold) และปลอกต่อ (Collar Extension) โดยแบบหล่อ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
๑๐๑.๖ มิลลิเมตร ( 4 นิ้ว) และสูงประมาณ ๗๕ มิลลิเมตร ( ๓ นิ้ว)
๑๘. ค้อนบดอัด (Compaction Hammer) มีตุ้มน้าหนัก ๔๕ กิโลกรัม ( ๑๐ ปอนด์) โดยมี
ระยะตกของตุ้มน้าหนัก๔๕๗ มิลลิเมตร ( ๑๘ นิ้ว)
๑๙. ถุงมือหนังสาหรับหยิบจับเครื่องมือที่อุณหภูมิสูง และถุงมือยางสาหรับหยิบตัวอย่าง
ทดสอบจากอ่างน้าร้อน

ภาพที่ ๑ เครื่องมือและอุปกรณ์การเตรียมตัวอย่าง

๒. ผังขั้นตอนการทดลอง
เก็บแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
ย่อยแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าโดยการเข้าเครื่องย่อยเพื่อให้ได้ขนาดไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว
ผสมน้ามันดีเซลกับแอสฟัลต์คอนกรีตตั้งแต่ร้อยละ ๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒.๐๐
๒.๒๕ และ ๒.๕๐ ของน้าหนักแอสฟัลต์คอนกรีตผึ่งแห้ง ๑,๒๕๐ กรัม
บ่มตัวอย่างที่ ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ วัน
ทดสอบการเสถียรภาพ และการไหลของแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธี Marshall
คัดเลือกอัตราส่วนผสมที่ให้ค่าการเสถียรภาพ และการไหลที่เหมาะสมที่สุด
นามาพอร์ตกราฟ
เปรียบเทียบราคาแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมน้ามันดีเซลกับแอสฟัลต์คอนกรีต
ใหม่
วิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
ภาพที่ ๒ ผังแสดงขั้นตอนการทดลอง

๓. วิธีการทดลอง
ในการทดลองเพื่อศึกษาถึงกาลังของวัสดุชั้นผิวทางเดิมที่ใช้แล้ว เมื่อนามาย่อยและ
ผสมน้ามันดีเซล ให้มีคุณสมบัติได้ตามข้อกาหนด ก่อนเริ่มดาเนินการก่อสร้างหาวัสดุ ของถนนเดิมมีคุณภาพ
เปลี่ยนแปลงไปต้องทาการออกแบบใหม่ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้วัสดุถนนเดิมเปลี่ยนไปอาจเป็นเพราะมีวัสดุอื่น
ปนเข้ามา เช่น เศษหญ้า เศษดิน ดังนั้นการขนย้ายวัสดุต้องระมัดระวังอย่าให้มีสิ่งเจือปนมากเกินไป
การทดลองเพื่อทาการวิจัยในการนาแอสฟัลต์คอนกรี ตของชั้นผิวทางเดิมกลับมาใช้ใหม่มี
ขั้นตอน
๓.๑ เก็บแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า

ภาพที่ ๓ การเก็บแอสฟัลต์คอนกรีต
๓.๒ นาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาย่อยโดยการเข้าเครื่องย่อยเพื่อให้ได้ขนาด ๓/๔ นิ้ว

ภาพที่ ๔ นาแอสฟัลต์คอนกรีตมาย่อยด้วยเครื่องย่อยขนาดไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว

๓.๓ นาวัสดุมาผสมน้ามันดีเซลตามอัตราส่วนที่ แอสฟัลต์คอนกรีตเก่า ๑๐๐ กิโลกรัมต่อ
ปริมาณน้ามันดีเซลตั้งแต่ร้อยละ ๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒.๐๐ ๒.๒๕ และ ๒.๕๐ โดยทาการเก็บตัวอย่างทั้งหมด ๕
ชุด ๆ ละ๓ ตัวอย่าง รวม ๑๕ ตัวอย่าง

ภาพที่ ๕ นาวัสดุมาผสมน้ามันดีเซล

๓.๔ ตัวอย่างที่ทาการผสมน้ามันดีเซลแล้วแบ่งออกเป็นการบ่ม
๕ ๗ ๙ และ ๑๑ วัน

๓

ภาพที่ ๖ นาวัสดุมาผสมน้ามันดีเซล
๓.๕ วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
- แอสฟัลต์คอนกรีตของชั้นผิวทางที่ได้ทาการย่อยแล้ว
(แสดงดังภาพที่ ๕ )
- น้ามันดีเซล ต้องปราศจากสิ่งเจือปนและสารใดๆ
๓.๖ การเตรียมตัวอย่าง
- นาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาย่อยโดยเครื่องย่อยเพื่อให้วัสดุมีขนาด
คละกัน
- นาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาทาการผึ่งแห้งในอากาศเป็นเวลา
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- นาแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่ย่อยและผึ่งแห้งแล้วมาชั่งน้าหนักเพื่อ
เตรียมการผสมน้ามันดีเซล โดยเตรียมตัวอย่างทั้งหมด ๕ ชุด
ชุด ละ ๑๘.๗๕๐ กรัม
- เตรียมน้ามันดีเซล ที่ต้องใช้ตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ
๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒.๐๐ ๒.๒๕ และ ๒.๕๐ ของน้าหนักผึ่งแห้ง

ภาพที่ ๗ การชั่งน้าหนักของตัวอย่าง

๓.๗ วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าคุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
๓.๗.๑ นาวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่ย่อยแล้วมาทาการผสมกับน้ามัน
ดีเซล โดยปริมาณน้ามันดีเซล ตั้งแต่ร้อยละ ๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒.๐๐ ๒.๒๕ และ
๒.๕๐

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตที่ย่อยแล้ว และน้ามันดีเซล

๓.๗.๒ ทาการบ่มตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่ ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ วัน

ภาพที่ 9 แสดงลักษณะของแอสฟัลต์คอนกรีตหลังครบกาหนด ๕ วัน
๓.๗.๓ เตรียมแบบหล่อ และค้อนบดอัด
๓.๗.๔ เทตัวอย่างวัสดุที่ผสมแล้วลงในแบบ ใช้เกรียงแซะรอบๆ ตัวอย่าง ในแบบ
ประมาณ ๑๕ ครั้ง และทาการแซะข้างในตัวอย่างอีก ๑๐ ครั้งวางค้อนลงบน
ตัวอย่างในแบบ ทาการบดทับตัวอย่างโดยการยกน้าหนักและปล่อยให้น้าหนัก
ลดลงบนแผ่นเหล็ก จานวนครั้งขึ้นอยู่กับการออกแบบซึ่งออกแบบเป็น
แอสฟัลต์คอนกรีต สาหรับถนนที่มีการจราจรชั้น Heavy traffic และ Very
heavy traffic จานวนครั้งที่ใช้ ๑๕๐ ครั้ง

ภาพที่ ๑๐ แสดงการเทตัวอย่างลงในแบบหล่อ

ภาพที่ ๑๑ แสดงการบดอัดตัวอย่าง
๓.๗.๕ เมื่อครบกาหนดการบดทับแล้ว ทาการกลับตัวอย่างโดยการกลับแบบ
เอาด้านล่างขึ้นด้านบน แล้วทาการบดทับ
๓.๗.๖ ทาการทดลองหาความหนาแน่นของตัวอย่าง
๓.๗.๗ นาตัวอย่างไปชั่งหาน้าหนักในอากาศ (d)
๓.๗.๘ นาตัวอย่างไปแช่ในน้าธรรมดาประมาณ ๕ นาที
แล้วนาตัวอย่างขึ้นเช็ดตัวอย่างให้ผิวแห้ง ชั่งน้าหนักในอากาศ (d๑)
๓.๗.๙ นาตัวอย่างจากข้อ ๓.๓.๗ ไปชั่งน้าหนักในน้า (e)
๓.๗.๑๐ ทาการทดลองหาค่า Stability
Flow
๓.๗.๑๑ นาตัวอย่างที่เสร็จจากข้อ ๓.๓.๗ ไปแช่ในน้าที่มีอุณหภูมิ ๖๐ + ๑
องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓ นาที ในอ่างต้มน้า
๓.๗.๑๒ เมื่อครบกาหนดนาตัวอย่างขึ้นจากอ่างต้มน้าเช็ดผิว
ตัวอย่างให้แห้งแล้วนาไปใส่ในแบบทดลอง Stabilityเพื่อไปกดหาค่า
Stability
Flow
๓.๗.๑๓ นาแบบทดสอบ Stability ที่ได้ไปวางบนเครื่อง
ทดลอง Marshall ให้แบบ Stability อยู่ใต้ท่อนกด
(Piston) ซึง่ ติดกับ proving ring สาหรับอ่านค่ากด

๓.๗.๑๔ เดินเครื่องให้แบบทดลอง Stability เคลื่อนไปสัมผัสกับ
ท่อนกดจนกระทั่งเข็มของ dial gauge ที่ติดกับproving ring ขยับ
ตัว หยุดเครื่องทาการติดตั้งเข็มของ dial gauge ที่เลข 0
๓.๗.๑๕ นาเครื่องวัด Flow ไปวางบนแกนที่ใช้สาหรับทดลองหา
ค่า Flow ซึง่ ติดกับแบบทดลอง Stability ตั้งเข็ม dial gauge ของ
เครื่องวัด Flow ให้อยู่ที่ 0 ใช้มือจับเครื่องวัด Flow ให้นิ่งอยู่กับที่
๓.๗.๑๖ เดินเครื่องให้กดเพื่อทดลองหาค่า Stability โดยอ่านค่า
น้าหนักที่กดจาก proving ring เป็นค่าอ่านที่ได้ (measured)
ขณะที่ทาการทดลองหาค่า Stability เข็ม dial gauge ของ
เครื่องวัด Flow จะเคลื่อนที่อ่านค่า Flow จาก dial gauge ที่น้าหนัก
กดสูงสุด

ภาพที่ ๑๒ แสดงการแช่ในน้าที่มีอุณหภูมิ ๖๐ + ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๓๐ นาที

ภาพที่ ๑๓ แสดงการนาตัวอย่างวางบนเครื่องทดลอง Marshall

ภาพที่ ๑๔ แสดงเครื่องอ่านแบบดิจิตอลของการทดลอง Marshall

๓.๗.๑๗ บันทึกผลและรวบรวมข้อมูลการทดสอบของวัสดุชั้นพื้นทางเดิมเก็บ
รวบรวมข้อมูลของวัสดุชั้นผิวทางเดิม ที่ทาการทดสอบโดยบันทึกในรูป
ของตารางและกราฟแสดงความสัมพันธ์ให้ละเอียดและครบถ้วนโดยนาผล
การทดสอบต่างๆ มาประมวลผลหาค่าเฉลี่ย เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ทดสอบ
นี้ไปใช้ในสนามต่อไปได้

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑. ทราบถึงแนวทางวิธีการปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
๔.๒. ทราบถึงปริมาณน้ามันดีเซล ที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
๔.๓. ทราบถึงความแตกต่างของราคาในการนาแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าที่ผสมน้ามันดีเซลกับแอสฟัลต์
คอนกรีตใหม่โดยการนามาใช้ซ่อมบารุงสาหรับถนนที่มีความเสียหายเล็กน้อย

๕. ปัญหาและอุปสรรค
๕.๑. กากยางในแต่ละพื้นที่มีส่วนผสมของยางไม่เท่ากัน และระยะเวลาการใช้งานต่างกัน
๕.๒. อุณหภูมิที่ทาการบ่มในแต่ละวันมีความแตกต่างกันอย่างมาก

๖. สรุปผลการทดลอง
ผลที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้
๖.๑ แอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่นามาผสมน้ามันดีเซลที่ทาการบ่มตัวอย่างไว้ ๕ วันที่ปริมาณน้ามัน
ดีเซล ร้อยละ ๑.๕ ของน้าหนักแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามีค่า Stability สูงที่สุดเท่ากับ ๗๗๓ ปอนด์ และค่า
Flow สูงที่สุดคือ ๗ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดของตัวอย่างการบ่มลักษณะนี้ จากกราฟ
ความสัมพันธ์จะสังเกตได้ว่าค่า Stability ที่ได้เป็นไปตามทฤษฎีของการทดลอง Marshall ซึ่งค่าที่ได้จาก
การรับกาลังของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่านั้นน้อยกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่อยู่ประมาณ ๕๐ % อาจเป็นเพราะ
แอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่ผ่านการใช้งานมายาวนานทาให้คุณสมบัติด้านการรับกาลังนั้นเสียไปมาก สาหรับค่า
Flow ที่ได้ไม่เป็นไปตามทฤษฎีของการทดลอง Marshall อาจเป็นเพราะเครื่องที่ใช้ในการทดลองเป็นระบบ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เนื่ องจากขณะที่ทาการทดลองนั้น เมื่อเครื่องทดลองได้ค่า Stability สู งที่สุ ดแล้ ว เครื่อง
ทดลองจะหยุดการทางานไปโดยอัตโนมัติ ทาให้ค่า Flow ที่ได้อาจจะยังไม่ถึงจุดสูงสุดที่ตัวอย่างสามารถรับ
ได้ แต่ถึงอย่างไรค่า Flow ที่ได้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วไป

๖.๒ ราคาของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่ผสมน้ามันดีเซล ๑ ตารางเมตร มีราคา ๑๑๐ บาท ส่วน
แอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ ๑ ตารางเมตร มีราคา ๔๘๐ บาท ถ้านามาปูที่ความหนา ๕ เซนติเมตรพื้นที่
การปูผิว ๑ ตารางเมตร จะเห็นว่าแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าที่ผสมน้ามันดีเซลมีราคาถูกกว่าแอสฟัล ต์คอนกรีต
ผสมเสร็จอยู่ถึง ๓๗๐ บาท
๖.๓ การบ่มตัวอย่างวันที่ 5 เป็นวิธีที่ได้ผลทดสอบ Marshall ที่ดีที่สุดในการวิจัยของโครงการนี้
๖.๔ การศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถหาปริมาณช่องว่างของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่านี้ได้เนื่องจากไม่ทราบถึง
ปริมาณยางมะตอยที่ใช้ผสมกับตัวอย่างว่ามีปริมาณยางมะตอยร้อยละเท่าไหร่ของมวลรวมทั้งหมด

๗. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาต่อไปในอนาคตสาหรับการศึกษาคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าผสมด้วยน้ามันดีเซล ควรที่
จะทาการศึกษาในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
๗.๑ การทดสอบด้วยวิธี Marshall จากการศึกษาครั้งนี้จานวนตัวอย่างที่ทดสอบของแต่ละ
ส่วนผสม และปริมาณแอสฟัลต์คอนกรีต ๗๕ตัวอย่าง ผลที่ได้อาจไม่แม่นยาจึงควรทดสอบโดยใช้จานวน
ตัวอย่างมากกว่านี้เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยาขึ้น
๗.๒ ในการศึกษาครั้งนี้เสนอการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าผสมด้วย
น้ามันดีเซล กับ แอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ แต่ในกรณีนี้การเตรียมตัวอย่างของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าผสมด้วย
น้ามันดีเซล ไม่สามารถที่จะควบคุมขนาดของส่วนผสมและปริมาณของน้ายางมะตอยที่แน่นอนได้จึงทาให้ค่าที่
ออกมาไม่แม่นยา ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงต้องเตรียมตัวอย่างให้ขนาดของส่วนผสมมีคุณสมบัติตรง
ตามที่จะนาไปใช้งาน เพื่อที่จะได้ค่าเปรียบเทียบที่ถูกต้องและแม่นยาขึ้น
๗.๓. การทดสอบโดยวิธี Marshall เป็นการใช้เครื่องทดสอบที่เป็นระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีเครื่องทดสอบโดยการใช้เครื่องทดสอบแบบทดสอบด้วยตัวเอง เพื่อนาค่าที่ได้มา
เปรียบเทียบกันว่าใกล้เคียงหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
๗.๔. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างส่วนผสมทั้งสองประเภทเมื่อนาไปใช้งานใน
สนามจริง
๗.๕. ควรมีการศึกษาคุณสมบัติการล้าของส่วนผสมทั้งสองประเภท

๗.๖. ระยะเวลาของการบ่มตัวอย่างควรมีระยะเวลาทีใกล้เคียงกัน เช่น การบ่ม ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน
อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ เพื่อเป็นการสังเกตว่าระยะเวลาเท่าใดที่ทาให้ยางมะตอยมีความเหนียวพอดี
ที่ทาให้การยึดเกาะระหว่างมวลรวมดีที่สุด
๗.๗. ควรทาการศึกษาและทดลองใส่น้ายางลงไปเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของมวลรวม
๗.๘. การเลือกใช้ชนิดและปริมาณน้ามันอื่นๆ อาจทาให้คุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามีค่าสูง
กว่าการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นควรทดลองเลือกใช้ชนิดและปริมาณน้ามันอื่นๆ มาทาการศึกษาและเปรียบเทียบ
กับการศึกษาครั้งนี้ว่ามีคุณสมบัติต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมโยธาต่อไป
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